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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3354.
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
ДАНОКОТ НА ДОБИВКА
Се прогласува Законот за данокот на добивка,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2014 година.
Бр. 07-2934/1
23 јули 2014 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредува начинот на оданочување
на добивката, стапката по која се пресметува данокот
на добивка, обврзниците за плаќање на данокот на добивка, даночната основа за пресметување на данокот
на добивка, роковите за плаќање на данокот на добивка, како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање на данокот на добивка.
Член 2
Стапката на данокот на добивка изнесува 10%.
Член 3
Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка го врши обврзникот на данокот на добивка.
II. ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК
Член 4
(1) Обврзник на данокот на добивка е правно лице
резидент на Република Македонија кој остварува добивка од вршење на дејност во земјата и странство.
(2) Резидент, во смисла на ставот (1) на овој член, е
субјектот кој е основан или има седиште на територијата на Република Македонија.
Член 5
Обврзник на данокот на добивка е и постојана деловна единица на странско лице за добивката што ја
остварува од вршење на дејност на територијата на Република Македонија.
Член 6
(1) За целите на овој закон, постојана деловна единица на странско лице е постојано место на активност
преку кое или во кое се врши, целосно или делумно,
стопанска дејност на странското правно лице во Република Македонија, директно или преку зависен агент.

(2) Постојаната деловна единица вклучува место на
управување, подружница, филијала, канцеларија, фабрика, работилница, рудник, извори на нафта или гас,
каменолом или друго место на искористување на природните ресурси.
(3) Градежен локалитет, проект за изградба, монтажа или инсталација или супервизорски активности и
вршењето на услуги во врска со нив, кои траат подолго
од шест месеци, се смета за постојана деловна единица
од денот на почетокот на активностите вклучувајќи ги
и подготвителните работи.
(4) За постојана деловна единица, исто така, се смета извршувањето на услуги, вклучително и консалтинг
услуги, но само доколку ваквите активности кои се однесуваат на извршувањето на еден или поврзан со него
проект, траат подолго од 90 дена континуирано во кој
било дванаесетмесечен период.
(5) За континуираниот период од ставот (4) на овој
член се смета периодот во непрекинато траење од 90
дена при што прекините до седум дена не се сметаат за
прекинување на континуитетот. Временскиот континуитет од 90 дена се пресметува во времетраењето на
проектот, независно од бројот на лицата кои учествуваат во неговото извршување.
(6) Доколку едно или повеќе лица ќе го исполнат
условот од ставовите (4) и (5) на овој член, во извршувањето на еден или поврзан со него проект, се стекнуваат со статусот на постојана деловна единица, вклучително и во однос на активностите на лицата поврзани
со работата на други неповрзани проекти независно од
нивното времетраење.
(7) Постојаната деловна единица од ставот (1) на
овој член се пријавува на почетокот на вршењето на
дејноста како обврзник на данокот на добивка, заради
добивање на единствен даночен број.
(8) По исклучок на ставовите (1) и (2) на овој член,
странско правно лице се смета дека има постојана деловна единица во Република Македонија во поглед на
активностите кои едно лице, кое не е агент со независен статус, ги извршува во име на странското правно
лице доколку лицето дејствува во Република Македонија во име на странското правно лице и доколку се
применува кое било од следново:
а) лицето е овластено и редовно го спроведува во
Република Македонија овластувањето да склучува договори во име на странското правно лице, освен ако активностите се ограничени на наведените во ставот (9)
точки а) до ѓ) на овој член или
б) лицето редовно одржува во Република Македонија залиха на производи или добра од кои лицето редовно испорачува производи или добра во име на
странското правно лице.
(9) По исклучок на ставовите (1), (2), (3) и (4) на
овој член постојаната деловна единица не го вклучува
следново:
а) користење на кој било објект од страна на едно
лице единствено за цели на складирање или изложување на производи или добра кои му припаѓаат на тоа
лице;
б) одржување на залиха на производи или добра
кои му припаѓаат на лицето единствено за цели на
складирање или изложување;
в) одржување на залиха на производи или добра
кои му припаѓаат на лице единствено за цели на преработка од страна на друго лице;
г) продажба на производи или добра кои му припаѓаат на лице, кои биле изложени за време на привремен
или повремен саем или изложба доколку производите
или добрата се продадат не подоцна од еден месец по
завршувањето на саемот или изложбата;
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д) одржувањето на постојано место на активност
единствено за целите на купување производи или добра или собирање информации за лицето;
ѓ) одржувањето на постојано место на активност само за целите на извршување на која било активност за
лицето од подготвителна или помошна природа;
е) одржувањето на постојано место на активност
единствено за каква било комбинација на активности
спомнати во деловите а) до ѓ), под услов целата активност извршувана на такво постојано место да биде од
подготвителна или помошна природа.
(10) Странско правно лице не се смета дека има постојана деловна единица во Република Македонија само поради тоа што извршува стопанска дејност во Република Македонија преку брокер, општ агент или кој
било друг агент со независен статус под услов активноста да биде редовна стопанска дејност на агентот.
(11) Странско правно лице не се смета дека има постојана деловна единица во Република Македонија само поради тоа што контролира или е контролирано од
страна на домашно правно лице или лице кое извршува
стопанска дејност во Република Македонија, без разлика дали преку постојана деловна единица или на друг
начин.
III. ДАНОЧНА ОСНОВА
Член 7
(1) Основа за пресметување на данокот од добивка
е добивката која се утврдува во даночниот биланс.
(2) Основа за пресметување на данокот од добивка
се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и
вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководството и
сметководствените стандарди.
Член 8
Основата од членот 7 став (2) од овој закон се зголемува за непризнаените расходи за даночни цели.
Член 9
(1) Како непризнаени расходи за даночни цели се
сметаат:
1) расходите кои не се поврзани со вршење на дејност на субјектот, односно не се непосреден услов за
извршување на таа дејност и не се последица од вршењето на таа дејност;
2) исплатените надоместоци на трошоци и други
лични примања од работен однос, освен утврдените со
оваа точка во износи кои не го надминуваат:
- најнискиот износ на исплатените дневници за
службени патувања, теренски додаток или одвоен живот утврден со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството на Република
Македонија и прописите за органите на државната управа, при што исплатите по овој основ меѓусебно се исклучуваат,
- износот на исплатена помош во случај на смрт на
вработениот и на член на неговото семејство утврден
со Општиот колективен договор за приватниот сектор
од областа на стопанството на Република Македонија и
прописите за органите на државната управа,
- најнискиот износ на исплатената помош за претрпени штети од елементарни непогоди утврден со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството на Република Македонија,
- најнискиот износ на исплатена отпремнина која се
дава при заминување во пензија утврден со Општиот
колективен договор за приватниот сектор од областа на
стопанството на Република Македонија и прописите за
органите на државната управа,

- износот на исплатениот еднократен надоместок испратнина заради трајно работно ангажирање на работниците при откажување на договорот за вработување од деловни причини (технолошки, економски, организациони и слични промени) утврден со закон,
- износот на исплатениот регрес за годишен одмор
во висина од 40% од просечната месечна бруто плата
по работник во Република Македонија, објавена до денот на исплатата,
- износот на исплатените јубилејни награди за најмалку десет години работа кај ист работодавач во висина на просечна месечна плата по работник во Република Македонија исплатена во последните три месеци
објавена од Државниот завод за статистика,
- износот на исплатените надоместоци на трошоци
за користење на сопствено возило на вработениот за
потребите на работодавачот, во висина од 30% од исплатениот износ,
- износот на исплатениот надоместок заради непрекинато боледување подолго од шест месеци предизвикано со повреда на работа или професионално заболување во висина на просечната месечна плата по работник во Република Македонија исплатена во последните
три месеци и објавена од Државниот завод за статистика и
- износот на исплатениот надоместок при селидби
на вработените за потребите на работодавачот во висина на стварните трошоци направени за превоз на покуќнината и на семејството;
3) трошоците за организирана исхрана и превоз во
јавниот сообраќај на вработените, исплатени над износите утврдени со закон;
4) трошоците по основ на месечните надоместоци
на членовите на органите на управување над 50% од
просечната месечна бруто плата исплатена во претходната година во Република Македонија, при што како
надоместоци на членови на органите на управување се
сметаат месечниот надоместок, односно паушал, надоместоците за патни и дневни трошоци;
5) трошоците по основ на уплатени доброволни
придонеси во доброволен пензиски фонд над износот
од четири просечни месечни бруто плати, исплатени во
претходната година во Република Македонија, на годишно ниво по вработен;
6) надоместоците за лицата волонтери според членот 10 став (2) од Законот за волонтерство и за лицата
ангажирани за вршење на јавни работи согласно со
членот 85 од Законот за вработување и осигурување во
случај на невработеност исплатени над износите утврдени со закон;
7) скриените исплати на добивки како што се: давање на одредени производи и услуги на содружниците
или акционерите или на нив поврзани лица по цена пониска од пазарната, вклучувајќи ја и пониската камата
на одобрените заеми; плаќање за добиените производи
и услуги од содружниците или акционерите или на нив
поврзани лица, по цени повисоки од пазарните и овозможување на стекнување на добивки на содружниците
или акционерите или на нив поврзани лица и кусоци
кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба,
пожар или други природни непогоди), кои не се на трошок на платата на одговорното лице;
8) трошоците направени за репрезентација во висина од 90%;
9) трошоците за донации направени во согласност
со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината;
10) трошоците за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните
дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината;
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11) трошоци по основ на камата по кредити кои не
се користат за вршење на дејноста на обврзникот како
и износот на каматите по кредити за набавка на патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од
ликовната и применетата уметност и украсни предмети;
12) осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членовите на органите на управување,
како и на вработените доколку истите не се одбиваат
од плата, освен личното колективно осигурување на
работниците за повреди на работа;
13) даноците по задршка (одбивка) исплатени во
име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник;
14) паричните и даночните казни, пеналите и казнените камати за ненавремена уплата на јавните давачки
и на трошоците за присилна наплата;
15) исплатите на стипендии, освен стипендиите доделени на начин и под услови утврдени со Законот за
донации и спонзорства во јавните дејности кои се оданочуваат според одредбите од точката 10) на овој член,
во кои не спаѓаат трошоците за обука и специјализација на вработените заради остварувањето на дејноста на
даночниот обврзник, под услов истите да продолжат со
работа кај истиот работодавач, во временски период
утврден со договор, кој не е пократок од три години
сметано од годината на стекнувањето со соодветните
знаења;
16) трошоците на кало, растур, крш и расипување
над нормираните износи утврдени за соодветната
гранка, под услов истите да не се настанати како резултат на вонреден настан или виша сила и
17) трајниот отпис на ненаплатените побарувања,
освен трајниот отпис на ненаплатените побарувања по
основ на придонеси од задолжително социјално осигурување и радиодифузна такса.
(2) Нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи утврдени за
секоја соодветна гранка за даночни цели ги пропишува
министерот за финансии.
Член 10
(1) Непризнаени расходи за даночни цели се и трошоците за исправка на вредноста на ненаплатените побарувања, освен исправките на вредноста кај банките,
штедилниците и осигурителните друштва на начин утврден со закон, како и ненаплатените побарувања по
основ на придонеси од задолжително социјално осигурување и радиодифузна такса.
(2) По исклучок на ставот (1) на овој член трошоците за исправка на вредноста на ненаплатените побарувања се признаваат како расход, доколку е донесена
правосилна судска одлука, а за побарувањата од субјектите над кои е отворена постапка на стечај и на ликвидација, доколку истите се пријавени и потврдени од
страна на стечајниот управник.
Член 11
(1) Непризнаени расходи за даночни цели се и ненаплатените побарувања кои произлегуваат од трансфери на парични средства кои по својата економска
суштина се заеми, доколку не се вратени во истата година во која е извршен трансферот на заемот.
(2) По исклучок, одредбата од ставот (1) на овој
член не се однесува за дадените заеми од страна на
здруженија и фондации (организации) кои се основани
согласно со Законот за здруженија и фондации чија основна дејност е пласирање на заеми утврдени согласно
со нивниот статут и програма.
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Член 12
(1) Непризнаен расход за даночни цели е разликата
меѓу цената на извршената трансакција на средствата
или создавање обврски меѓу поврзани лица - трансферната цена и пазарната цена.
(2) При утврдување на разликата меѓу пазарната и
трансферната цена се користи метод на споредливи цени на пазарот, односно во предвид се земаат цените
што би се оствариле на домашниот пазар или компаративниот странски пазар кога не би се работело за однос
на поврзани лица, а кога тоа не е можно се користи метод на цена на чинење, односно предвид се земаат цените утврдени според трошоците за производство зголемени за вообичаената заработувачка (разлика во
цени, провизија).
Член 13
(1) Непризнаен расход за даночни цели е износот на
делот од камати по заемите кои се добиени од поврзано
лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција, кој го надминува износот кој би се остварил
доколку се работи за неповрзани лица.
(2) Кај заемите кои се добиени од поврзаното лице
од ставот (1) на овој член кое не е банка или друга овластена кредитна институција, односно не се добиени
директно или индиректно од меѓународни финансиски
институции и заемите за кои гарантира Република Македонија, при утврдувањето на расходите од камати се
признава пресметаната камата најмногу до висината на
каматната стапка која би се остварила меѓу неповрзани
лица, во моментот на одобрувањето на заемот.
(3) При утврдувањето на приходите од каматите на
заеми дадени на поврзани лица, се признаваат пресметаните камати, најмалку до висината на каматните стапки, кои би се оствариле меѓу неповрзани лица, во моментот на одобрувањето на заемот.
(4) Како основ за определување на висината на каматната стапка од ставовите (2) и (3) на овој член која
би се остварила меѓу неповрзаните лица е стапката остварена на финансиски пазар во земјата или на меѓународен финансиски пазар.
Член 14
Непризнаен расход за даночни цели е износот на затезните камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција.
Член 15
(1) Непризнаен расход за даночни цели е износот на
каматите на заемите добиени од содружниците или акционерите - нерезиденти со најмалку од 25% учество
во капиталот на друштвото, кои за повеќе од три пати
го надминуваат износот на уделот на тој содружник
или акционер. Како заеми се сметаат и заемите од трети лица кои се гарантирани од содружникот или акционерот. Износот на уделот на содружникот или акционерот во капиталот на корисникот на заемот се определува за даночниот период како просек од уплатениот капитал, нераспределената добивка и резервите, намалени за евентуалните непокриени загуби.
(2) Одредбата од ставот (1) на овој член, нема да се
применува на новооснованите субјекти во периодот од
првите три години на работењето, вклучувајќи ја и годината на основањето.
(3) За камати од ставот (1) на овој член се смета износот на каматите на делот од заеми примени од содружниците или акционерите - нерезиденти, кои непосредно учествуваат најмалку со 25% во вкупната основна главнина на друштвото, односно во вкупното гласачко право во друштвото, доколку на почетокот и на
крајот од даночниот период (календарска година, од-

Стр. 6 - Бр. 112

носно делот од годината за кој даночниот обврзник работел) тие заеми го надминале трикратниот износ на
учеството во капиталот или во гласачкото право на
содружникот или акционерот.
(4) За заеми на содружникот или акционерот од ставот (1) на овој член се сметаат и заемите добиени од
трети лица за коишто гарантира тој содружник или акционер, како и заемите од банки доколку се дадени во
врска со депозитот на тој содружник или акционер во
таа банка.
(5) Износот на уделот на содружникот или акционерот во капиталот на примачот на позајмицата се одредува со примена на процентот на учество на содружникот или акционерот во капиталот или во гласачкото
право на друштвото на почетокот и на крајот на даночен период, врз основа на состојбата на:
1) основната главнина намалена за неуплатениот
дел;
2) резервите (освен ревалоризационите резерви) и
3) нераспределените добивки, намалени за износот
на евентуалните непокриени загуби, пресметан како
просек од првиот и последниот ден во даночниот период во кој заемот се користи.
(6) Како камати од ставот (1) на овој член не се сметаат каматите по заемите добиени од содружници или
акционери на друштвото, кои се банки или други финансиски организации.
Член 16
(1) Поврзано лице со даночниот обврзник е физичко или правно лице кое може да има контрола или значајно влијание на деловните одлуки на даночниот обврзник.
(2) За утврдување на поврзаност меѓу правните лица во смисла на овој закон, соодветно се применуваат
одредбите од Законот за трговските друштва.
(3) За лица поврзани со даночниот обврзник се сметаат и лицата кои со сопствениците на даночниот обврзник или членовите на органите на управување на
даночниот обврзник се припадници на исто семејство
во смисла на одредбите од Законот за даночна постапка.
(4) За лице кое е поврзано со даночниот обврзник
се смета и секое нерезидентно правно лице од земја која има повластен даночен систем.
Член 17
(1) Даночната основа се намалува за износот на
наплатените побарувања кои во претходни даночни периоди имале третман на непризнаен расход.
(2) Намалувањето на даночната основа од ставот (1)
на овој член се врши соодветно за износот на наплатените побарувања до висината на искажаниот приход, за
кои во претходните даночни периоди било извршено
зголемување на даночната основа, соодветно на оданочениот износ.
Член 18
Даночната основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени со учество во капиталот
на друг обврзник - резидент на Република Македонија,
под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда.
Член 19
(1) Доколку даночниот обврзник оствари загуба искажана во Билансот на успех истата намалена за непризнаените расходи искажани во даночниот биланс може да ја пренесе на товар на добивката во идните
пресметковни периоди најмногу до три години сметано
од годината во која е искажана загубата.
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(2) Намалувањето во даночниот биланс се врши само доколку претходно се извршило покривање на загубата согласно со Законот за трговските друштва.
(3) Намалувањето во даночниот биланс се врши последователно почнувајќи од износот на најрано настанатите даночни загуби.
(4) Правото од ставот (1) на овој член не може да се
користи во случај на измена на статусот на даночниот
обврзник врз основа на спојување, припојување, поделба, сопственичка трансформација и слично.
(5) Обврзникот кој искажува загуба, правото од ставот (1) на овој член го остварува со одобрение од Управата за јавни приходи, по негово писмено барање кое
се поднесува најдоцна до 31 март наредната година, по
годината во која загубата е искажана.
IV. ЗАДРЖУВАЊЕ НА ДАНОК НА ПРИХОД ПЛАТЕН
НА СТРАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА
Член 20
(1) Освен ако поинаку не е регулирано со Меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување, лицата од ставот (3) на овој член кои вршат исплата на приходи на странско правно лице наведени во
членот 21 од овој закон, се должни при исплатата на
приходот да го задржат и да го уплатат данокот на соодветната уплатна сметка истовремено со исплатата на
приходот.
(2) Задржаниот данок за кој било приход на странското правно лице, конечно е намирена даночната обврска на лицето за тој приход.
(3) Следниве лица го задржуваат данокот на приход
платен на странско лице, и тоа:
а) домашно правно лице;
б) домашно физичко лице - регистрирано за вршење на дејност и
в) странско правно лице или физичко лице - нерезидент со постојана деловна единица во Република Македонија.
Член 21
(1) Задржувањето на данок се применува на следниве приходи, без оглед дали се исплатени во Република Македонија или во странство:
1) приход од дивиденди;
2) приход од камата од резидент;
3) приход од камата од нерезидент кој има постојана деловна единица во Република Македонија, ако каматата е на трошок на постојаната деловна единица;
4) приход од авторски хонорар исплатен од резидент;
5) приход од авторски хонорар исплатен од нерезидент со постојана деловна единица во Република Македонија, ако авторскиот хонорар е на трошок на постојаната деловна единица;
6) приход од забавни или спортски активности кои
се вршат во Република Македонија;
7) приход од вршење на менаџмент, консалтинг,
финансиски услуги и услуги на истражување и развој,
ако приходот е исплатен од резидент или е на трошок
на постојаната деловна единица во Република Македонија;
8) приход од осигурителни премии за осигурување
или реосигурување од ризици во Република Македонија;
9) приход од телекомуникациски услуги меѓу Република Македонија и странска држава и
10) приход од закуп на недвижности во Република
Македонија.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, данокот
не се задржува на следниве приходи:
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1) на трансфер на дел од добивката на постојана
деловна единица на странско правно лице во Република Македонија, на која претходно е платен данок на добивка;
2) на приход од камата од должнички инструменти
издадени и/или гарантирани од страна на Владата на
Република Македонија, Народната банка на Република
Македонија и банки или други финансиски институции
кои дејствуваат како претставник на Владата на Република Македонија;
3) на приход од камата од депозити во банка лоцирана во Република Македонија и
4) на приход остварен од посредување или консалтинг со државни хартии од вредност на меѓународен
финансиски пазар.
Член 22
(1) Данокот што ќе се задржи во согласност со одредбите од членот 21 од овој закон, се пресметува на
бруто приходите по стапка од 10%.
(2) За целите од ставот (1) на овој член, бруто приходот е приходот кој би бил исплатен на странското
правно лице доколку не се изврши задржување на данок од приходот кој би се исплатил.
Член 23
(1) Доколку примателот на приход врз кој се применува задржување на данок е резидент на странска
држава која има договор со Република Македонија за
одбегнување на двојното оданочување во однос на даноците на доход и капитал, тогаш за целите од членот
22 од овој закон, даночната стапка која е утврдена за
тој приход не смее да ја надмине даночната стапка која
се применува за приходот одредена во договорот.
(2) Даночно ослободување или пониска стапка одредена во договорот со странска држава се применува
на приход врз кој се применува задржување на данок
ако исплатителот на приходот располага со пропишан
образец заверен од надлежен даночен орган на странската држава и од Управата за јавни приходи, или
одобрение за даночно ослободување издадено од Управата за јавни приходи.
(3) Доколку исплатувачот на приходот примени одредби од договорот за одбегнување на двојното оданочување, а не се исполнети условите од ставовите (1) и
(2) на овој член и поради тоа е платен помал износ на
данок, исплатувачот на приходот е должен да ја надомести разликата меѓу платениот данок и долгуваниот
износ на данок согласно со одредбите од овој закон.
(4) Управата за јавни приходи по барање на нерезидентот е должна да издаде потврда за платениот данок
во Република Македонија.
Член 24
(1) Лицето кое има обврска да го задржи данокот во
согласност со одредбите од оваа глава поднесува еднаш годишно извештај за уплатениот данок по одбивка
до Управата за јавни приходи до 15 февруари наредната година, по годината во која постоела обврска за задржување на данокот.
(2) Извештај за уплатениот данок по одбивка за една година ги вклучува следниве информации за секое
странско правно лице во чие име е извршено задржување на данокот за односната година:
1) име на исплатувачот, фирма, седиште;
2) име на лицето - обврзник и држава во која лицето е резидент;
3) вид и износ на приход врз кој се применува задржување на данок;
4) износ на данок кој треба да се задржи и датата на
доспевање на обврската и
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5) износ на данокот кој е задржан и дата на уплатата.
(3) Управата за јавни приходи за задржаниот данок
на странското правно лице го известува надлежниот
даночен орган во странство по негово писмено барање.
V. ПРЕОБРАЗБА, ЛИКВИДАЦИЈА И СТАТУСНИ
ИЗМЕНИ
Член 25
(1) Ако даночниот обврзник изврши преобразба од
еден во друг облик, а сметководствената вредност на
имотот и обврските останат исти, преобразбата не влијае на оданочувањето.
(2) Ако со преобразбата не се продолжи со истата
сметководствена вредност заради извршената процена
на имотот и на обврските по објективна (фер) вредност
и доколку ревалоризационите резерви се запишуваат
во основната главнина на преобразеното друштво, тогаш таквото зголемување се оданочува.
Член 26
Доколку даночниот обврзник се ликвидира, добивката или загубата се утврдува во периодот на ликвидација која е продолжение на последниот даночен период
пред заклучувањето на постапката на ликвидација и
пред распределбата на ликвидациониот остаток. Почетниот биланс на состојба за отворање на постапката за
ликвидација треба да е ист со билансот на состојбата
утврден на денот на отворањето на постапката за ликвидација. Завршниот биланс на состојба се составува
по намирувањето на доверителите и пред распределувањето на ликвидационата маса, односно по завршувањето на постапката на впаричување на имотот.
Член 27
(1) Даночните обврзници кај кои настанала статусна измена (поделба, спојување и присоединување) до
Управата за јавни приходи доставуваат годишна сметка и даночна пријава за периодот од почетокот на годината до датумот на настанување на статусната промена
во Централниот регистар на Република Македонија, како и почетен биланс на состојба на новото друштво кое
продолжува со вршење на дејност.
(2) Ако кај даночниот обврзник настане статусна
измена се смета дека постои даночен континуитет доколку даночниот обврзник продолжува со дејноста кое
нема влијание на оданочувањето.
(3) Континуитетот во оданочувањето од ставот (2)
на овој член постои само ако при преносот на друштвото што превзема не дојде до промена во процената на
вредноста на имотот и на обврските на друштвото што
пренесува.
(4) Континуитет во оданочување не постои доколку
со зголемувањето на проценетата вредност на имотот и
обврските над сметководствената вредност, се зголеми
основната главнина на друштвото што превзема, тогаш
таквото зголемување се оданочува.
VI. ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА
Член 28
(1) Даночната основа се намалува за износот на извршените вложувања од добивката од претходната година (реинвестирана добивка).
(2) Под реинвестирана добивка од ставот (1) на овој
член се подразбираат извршените инвестициски вложувања од добивката за развојни цели, односно вложувањата во материјални средства (недвижности,
постројки и опрема) и во нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, освен вложувања во пат-
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нички автомобили, мебел, теписи, аудио визуелни
средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и
применетата уметност и други вложувања кои служат
за административни цели.
(3) Доколку даночниот обврзник го пренесе правото на сопственост на средствата со кои се стекнал преку реинвестирање на добивката во рок од пет години
од денот на нивното стекнување го должи данокот кој
би го платил кога не би го користел ослободувањето од
ставот (1) на овој член.
(4) Доколку даночниот обврзник документирано не
докаже дека даночното ослободување го искористил за
вложувања во материјални средства (недвижности,
постројки и опрема) и во нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) за проширување на дејноста го должи данокот кој би го платил кога не би го
користел ослободувањето од ставот (1) на овој член.
Член 29
Обврзникот кој е корисник на технолошка индустриска развојна зона користи даночно ослободување од
данокот на добивка во рамки на државна помош под
услови и по постапка утврдени со Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Член 30
(1) На обврзникот кој е должен, согласно со членот
2 од Законот за регистрирање на готовинските плаќања, да воведе и да користи фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување му се намалува пресметаниот данок за набавени до десет фискални апарати, во
висина на нивната вредност.
(2) Доколку обврзникот даночното ослободување
од ставот (1) на овој член не го искористи до крајот на
тековната година, има право да го пренесе во наредниот период.
(3) Правото од ставот (1) на овој член обврзникот
го остварува со одобрение од Управата за јавни приходи по поднесено писмено барање до 20 јануари наредната година, по годината за која барањето се поднесува.
(4) Управата за јавни приходи е должна во рок од
30 дена од денот на поднесувањето на барањето од ставот (3) на овој член за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на добивка да постапи
по барањето.
(5) Доколку Управата за јавни приходи не издаде
одобрение за намалување на пресметаниот данок, односно не донесе акт за одбивање на барањето во рокот
од ставот (4) на овој член, подносителот на барањето
има право во рок од три работни дена од истекот на тој
рок да поднесе барање до писарницата на директорот
на Управата за јавни приходи за одлучување по барањето. Доколку директорот нема писарница, барањето
се поднесува во писарницата на седиштето на Управата
за јавни приходи.
(6) Формата и содржината на барањето од ставот
(3) на овој член и на барањето од ставот (5) на овој
член ги пропишува министерот за финансии.
(7) Кон барањето од ставот (5) на овој член подносителот на барањето доставува и копија од барањето
од ставот (3) на овој член.
(8) Директорот на Управата за јавни приходи, или
од него овластено лице, е должен во рок од пет работни дена од денот на приемот на барањето од ставот (5)
на овој член во писарницата на директорот на Управата
за јавни приходи да донесе решение со кое барањето е
уважено или одбиено.
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(9) Доколку директорот на Управата за јавни приходи, или од него овластено лице, не донесе решение
во рокот од ставот (8) на овој член, подносителот на
барањето може да го извести Државниот управен
инспекторат во рок од пет работни дена.
(10) Државниот управен инспекторат е должен во
рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (9) на овој член да изврши надзор во Управата за јавни приходи за да утврди дали е спроведена
постапката согласно со закон и во рок од три работни
дена од денот на извршениот надзор да го информира
подносителот на барањето за преземените мерки.
(11) Инспекторот од Државниот управен испекторат од ставот (10) на овој член по извршениот надзор
согласно со закон донесува решение со кое го задолжува директорот на Управата за јавни приходи, или од
него овластено лице, во рок од десет дена да одлучи по
поднесеното барање, односно да го уважи или одбие
барањето и да го извести инспекторот за донесениот
акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со
кој одлучил по поднесеното барање.
(12) Доколку директорот на Управата за јавни приходи, или од него овластено лице, не одлучи во рокот
од ставот (11) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе
определи дополнителен рок од пет работни дена во кој
директорот на Управата за јавни приходи, или од него
овластено лице, ќе одлучи по поднесеното барање за
што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
(13) Доколку директорот на Управата за јавни приходи, или од него овластено лице, не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (12) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
(14) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (9) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе
приговор до писарницата на директорот на Државниот
управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.
(15) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа
приговорот од ставот (14) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето
од подносителот на барањето од ставовите (10) и (11)
и/или не поднесе пријава согласно со ставовите (12) и
(13) на овој член, директорот на Државниот управен
инспекторат ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за
управната инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот
ќе изврши надзор во Управата за јавни приходи дали е
спроведена постапката согласно со закон и во рок од
три работни дена од денот на извршениот надзор да го
информира подносителот на барањето за преземените
мерки.
(16) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (15) на овој член, директорот на
Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во
рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
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(17) Во случајот од ставот (16) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а
најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг
инспектор да го спроведе надзорот.
(18) Во случаите од ставот (17) на овој член директорот на Државниот управен испекторат во рок од три
работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
(19) Доколку директорот на Државниот управен
инспекторат не постапи согласно со ставот (15) на овој
член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.
(20) Доколку директорот на Управата за јавни приходи, или од него овластено лице, не одлучи во рокот
од ставот (13) на овој член, подносителот на барањето
може да поведе управен спор пред надлежен суд.
(21) Постапката пред Управниот суд е итна.
VII. ПОЕДНОСТАВЕН ДАНОЧЕН РЕЖИМ
ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА
Член 31
(1) Трговските друштва класифицирани како мали и
микротрговци и правните лица резиденти на Република
Македонија кои водат сметководство и подготвуваат
годишни сметки согласно со Законот за трговските
друштва, согласно со условите утврдени во членот 33
од овој закон можат да се определат да плаќаат годишен данок на вкупен приход.
(2) Трговските друштва ако извршуваат банкарска,
финансиска и осигурителна дејност и дејност од областа на игрите на среќа и забавните игри, не припаѓаат во
поедноставен даночен режим на плаќање на годишен
данок на вкупен приход според ставот (1) на овој член.
Член 32
Трговските друштва од членот 31 став (1) од овој
закон се ослободени од обврската за плаќање на годишен данок на вкупен приход под услов вкупниот приход остварен во годината за која се утврдува данокот
од кој било извор да не го надминува износот од
3.000.000 денари на годишно ниво.
Член 33
(1) Трговските друштва од членот 31 став (1) од
овој закон можат да се определат да пресметуваат и
плаќаат годишен данок на вкупен приход под услов:
1) да извршуваат стопанска дејност, освен банкарска, финансиска, осигурителна и дејност од областа на
игрите на среќа и забавните игри и
2) вкупниот приход остварен во годината за која се
утврдува данокот од кој било извор да изнесува од
3.000.001 до 6.000.000 денари на годишно ниво.
(2) Трговските друштва одбраниот модел на оданочување од ставот (1) на овој член не може да го менуваат во наредните три години вклучувајќи ја и годината за која се плаќа данок на вкупен приход, доколку во
наредните три години остваруваат вкупен приход од
3.000.001 до 6.000.000 денари на годишно ниво.
Член 34
(1) Годишниот данок на вкупен приход се пресметува врз основа на остварениот вкупен приход по сите
основи во деловната година за која се утврдува данокот. Под деловна година се подразбира календарска година.
(2) Данокот на вкупен приход се пресметува во висина од 1% од износот на остварениот вкупен приход
искажан во Билансот на успех во годишната сметка и
финансиските извештаи според одредбите од Законот
за трговските друштва, за деловната година за која се
утврдува данокот.
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Член 35
(1) Трговските друштва од членовите 32 и 33 од
овој закон, Управата за јавни приходи ги евидентира во
Регистарот на трговски друштва за годишен данок на
вкупен приход.
(2) Управата за јавни приходи евидентирањето го
врши врз основа на податоците за искажаниот вкупен
приход во Билансот на успех кон годишната сметка и
финансиските извештаи според одредбите од Законот
за трговските друштва, за деловната година за која се
утврдува данокот.
(3) Трговските друштва од членот 31 од овој закон
се должни до Управата за јавни приходи да достават
даночна пријава на образец „ДБ-ВП - Годишен данок
на вкупен приход“ во рокот пропишан за поднесување
на годишна сметка согласно со Законот за трговските
друштва и прописите за сметководство.
Член 36
(1) Трговските друштва се бришат од евиденцијата
за годишен данок на вкупен приход и не се оданочуваат со годишен данок на вкупен приход, ако Управата за
јавни приходи при прегледот на годишната сметка и
работните книги на трговското друштво утврди дека
истото не ги исполнило условите од членовите 32 и 33
од овој закон, односно доколку остварениот вкупен
приход во годината за која се утврдува данокот е поголем од максималниот износ определен во членот 33 од
овој закон.
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член трговското друштво е должно да плати данок на добивка, а платениот данок на вкупен приход ќе се смета како аконтација на данокот на добивка.
(3) Трговските друштва се бришат од евиденција за
годишен данок на вкупен приход и не се оданочуваат
со годишен данок на вкупен приход ако Управата за
јавни приходи утврди дека:
- се работи за поврзани лица кои остваруваат значаен меѓусебен промет, по цени кои се разликуваат од цените кои се воспоставени со неповрзани субјекти, со
цел да се постигне намалено плаќање на данокот и
- трговското друштво презема обврски и искажува
расходи кои се однесуваат на работењето со поврзано
лице.
VIII. ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНО ОДАНОЧУВАЊЕ
НА ДОБИВКАТА
Член 37
(1) На обврзникот - резидент на Републиката кој на
добивката што е остварена со работа во странство платил данок во друга држава му се намалува пресметаниот данок во земјата за износот на данокот на добивка
платен во странство, а најмногу до износ на данокот
што би се добил со примена на даночната стапка од
10%.
(2) Даночниот обврзник кој остварува приходи во
странство, доставува соодветен доказ за платениот или
задржан данок од надлежниот даночен орган на странската држава.
IX. УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА
Член 38
(1) Даночниот период за кој се утврдува данокот на
добивка е календарската година.
(2) Доколку даночниот обврзник работел за период
пократок од една календарска година, за даночен период ќе се смета периодот од годината за која работел.
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Член 39
(1) Даночниот обврзник е должен утврдувањето и
плаќањето на данокот на добивка да го врши врз основа на образецот „ДБ - даночен биланс за оданочување
на добивка“ што се доставува до Управата за јавни
приходи во рокот пропишан за поднесување на годишната сметка согласно со Законот за трговските друштва
и прописите за сметководство.
(2) Субјектите од членот 31 од овој закон годишниот данок на вкупен приход го утврдуваат на образецот
„ДБ - ВП - Годишен данок на вкупен приход“ кој се
доставува до Управата за јавни приходи во рокот пропишан за поднесување на годишната сметка согласно
со Законот за трговските друштва и прописите за сметководство во годината што следи по годината за која се
врши оданочувањето, а плаќањето на данокот се врши
најдоцна во рок од 30 дена по рокот за доставување на
образецот.
Член 40
(1) Месечните аконтации на данокот на добивка во
даночниот биланс „ДБ - даночен биланс за оданочување на добивка“ се утврдуваат во износ од една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за претходната година зголемени за процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката од претходниот период од годината, односно до 31 јануари наредната година, во однос на просечните цени на мало
во претходната година.
(2) Месечните аконтации се плаќаат во рок од 15
дена по истекот на секој календарски месец.
Член 41
(1) Разликата меѓу уплатената аконтација според
членот 40 од овој закон и вистинската обврска на
пресметаниот данок на добивка согласно со членот 39
став (1) од овој закон, обврзникот е должен да ја уплати во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот за
предавање на годишната сметка.
(2) Ако обврзникот на данокот во вид на аконтација
платил поголем износ на данок од износот што бил
должен да го плати, може од Управата за јавни приходи да бара враќање на повеќе платениот износ.
(3) Управата за јавни приходи е должна повеќе платениот данок на добивка да му го врати на обврзникот
на негово барање, во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето за враќање.
(4) Доколку Управата за јавни приходи не одлучи
по барањето за враќање на повеќе уплатениот данок во
рокот ставот (3) на овој член, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена од истекот на
тој рок да поднесе барање до писарницата на директорот на Управата за јавни приходи за одлучување по барањето. Доколку директорот нема писарница, барањето
се поднесува во писарницата на седиштето на Управата
за јавни приходи.
(5) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (4) на овој член ги пропишува министерот
за финансии.
(6) Кон барањето од ставот (4) на овој член подносителот на барањето доставува и копија од барањето
од ставот (3) на овој член.
(7) Директорот на Управата за јавни приходи или
од него овластено лице, е должен во рок од пет работни дена од денот на приемот на барањето од ставот (4)
на овој член во писарницата на директорот на Управата
за јавни приходи да одлучи дали барањето е уважено
или одбиено.
(8) Доколку директорот на Управата за јавни приходи, или од него овластено лице, не донесе решение
во рокот од ставот (7) на овој член, подносителот на
барањето може да го извести Државниот управен
инспекторат во рок од пет работни дена.
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(9) Државниот управен инспекторат е должен во
рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (8) на овој член да изврши надзор во Управата за јавни приходи дали е спроведена постапката
согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
(10) Инспекторот од Државниот управен испекторат од ставот (9) на овој член по извршениот надзор
согласно со закон донесува решение со кое го задолжува директорот на Управата за јавни приходи, или од него овластено лице, во рок од десет дена да одлучи по
поднесеното барање, односно да го уважи или одбие
барањето и да го извести испекторот за донесениот акт.
Кон известувањето се доставува копија од актот со кој
одлучил по поднесеното барање.
(11) Доколку директорот на Управата за јавни приходи, или од него овластено лице не одлучи во рокот
од ставот (10) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе
определи дополнителен рок од пет работни дена во кој
директорот на Управата за јавни приходи, или од него
овластено лице, ќе одлучи по поднесеното барање за
што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
(12) Доколку директорот на Управата за јавни приходи, или од него овластено лице не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (11) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
(13) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (8) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе
приговор до писарницата на директорот на Државниот
управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен испекторат.
(14) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа
приговорот од ставот (13) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето
од подносителот на барањето од ставовите (9) и (10)
и/или не поднесе пријава согласно со ставовите (11) и
(12) на овој член, директорот на Државниот управен
инспекторат ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за
управната инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот
ќе изврши надзор во Управата за јавни приходи дали е
спроведена постапката согласно со закон и во рок од
три работни дена од денот на извршениот надзор да го
информира подносителот на барањето за преземените
мерки.
(15) Доколку инспекторот на постапи и во дополнителниот рок од ставот (14) на овој член директорот на
Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во
рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
(16) Во случајот од ставот (15) на овој член директорот на Државниот управен испекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг
инспектор да го спроведе надзорот.
(17) Во случаите од ставот (16) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три
работни дена ќе го информира подносителот на барањето.
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(18) Доколку директорот на Државниот управен
инспекторат не постапи согласно со ставот (14) на овој
член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.
(19) Доколку функционерот кој раководи со Управата за јавни приходи, или од него овластено лице, не
одлучи во рокот од ставот (12) на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред
надлежен суд.
(20) Постапката пред Управниот суд е итна.
(21) Ако обврзникот на данокот на добивка не бара
враќање на повеќе уплатениот данок, повеќе платениот
износ ќе се смета како аконтација за наредниот период.
Член 42
Управата за јавни приходи врши контрола на начинот на пресметувањето, уплатувањето и враќањето на
данокот на добивка.
X. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 43
(1) Глоба во висина до десеткратен износ од помалку уплатениот данок согласно со одредбите од овој закон, ќе му се изрече на даночниот обврзник за сторен
прекршок, доколку за целите на утврдување на даночната основа и даночните олеснувања на образецот за
пресметка на данокот наведе неточни податоци поради
кои дошло до утврдување на помала даночна основа.
(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице
на обврзникот на данокот на добивка за прекршокот од
ставот (1) на овој член.
(3) За прекршокот од ставот (1) на овој закон, покрај глобата на сторителот на прекршокот, ќе му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за
вршење на дејност во траење од три до 30 дена, а на
одговорното лице во правното лице забрана за вршење
на професија, дејност или должност во траење од три
до 15 дена.
Член 44
(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на даночниот обврзник - правно лице, ако:
1) не го плати утврдениот данок на вкупен приход
во пропишаниот рок (член 39 став (2));
2) во односите со поврзаните субјекти превзема дејствија заради намалено плаќање на данок (член 36);
3) во пропишаниот рок не ја плаќа месечната аконтација на данокот на добивка (член 40 став (2)) или
4) во пропишаниот рок не ја плати разликата меѓу
платената аконтација и вистинската обврска на пресметаниот данок на добивка (член 41 став (1)).
(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице
во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој
член.
Член 45
(1) Глоба во износ од 1.500 до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на даночниот обврзник - правно лице исплатувач
на приходи, ако при исплатата на приходот не го задржи и не го уплати данокот на соодветната уплатна
сметка (член 20 став (1)).
(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице
во правното лице и на физичко лице - исплатувач за
прекршокот од ставот (1) на овој член.

Член 46
(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на даночниот обврзник - правно лице ако не и поднесе на Управата за јавни приходи соодветен образец
во пропишаниот рок (член 39).
(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице
кај правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој
член.
XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 47
Министерот за финансии ќе донесе посебен пропис
за спроведување на одредбите од овој закон со кој поблиску ќе се уредат начинот на пресметувањето и уплатувањето на данокот од добивка, начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување, како и формата и содржината на обрасците од
овој закон, најдоцна до крајот на ноември 2014 година.
Член 48
(1) Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на
акумулираните добивки остварени во периодот од 2009
до 2013 година за дивиденди и други распределби од
добивката по стапувањето во сила на овој закон имаат
обврска да пресметаат и платат данок на добивка.
(2) Пресметувањето и плаќањето на данокот од ставот (1) на овој член се врши на образецот „ДД-ИД Пресметка на данок на добивка на исплатени дивиденди и други исплати од добивката“.
Член 49
За износот на платените месечни аконтации на данокот на добивка на непризнаени расходи во текот на
2014 година, на даночниот обврзник му се намалува
пресметаниот данок на данокот на добивка во даночниот биланс за 2014 година.
Член 50
Со започнувањето на примена на овој закон престанува да се применува Законот за данокот на добивка
(„Службен весник на Република Македонија” број
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002,
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007,
159/2008, 85/10, 47/11, 135/11, 79/13 и 13/14).
Член 51
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува од 1 јануари
2015 година со утврдување на добивката за деловната
2014 година.
__________
L I GJ
PËR TATIMIN MBI FITIM
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Me këtë ligj rregullohet mënyra e tatimimit mbi fitim,
shkalla sipas së cilës llogaritet tatimi mbi fitim, detyrësit
për pagesë të tatimit mbi fitim, baza tatimore për llogaritje
të tatimit mbi fitim, afatet për pagesën e tatimit mbi fitim,
si dhe çështje tjera që janë të rëndësishme për përcaktimin
dhe pagesën e tatimit mbi fitim.
Neni 2
Shkalla e tatimit mbi fitim është 10%.
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Neni 3
Llogaritjen dhe pagesën e tatimit mbi fitim e kryen
detyrësi i tatimit mbi fitim.
II. DETYRËSI TATIMOR
Neni 4
(1) Detyrësi i tatimit mbi fitim është person juridik
rezident i Republikës së Maqedonisë i cili realizon fitim
nga kryerja e veprimtarisë në vend dhe jashtë vendit.
(2) Rezident, sipas paragrafit (1) të këtij ligji është
subjekti i cili është themeluar ose ka seli në territorin e
Republikës së Maqedonisë.
Neni 5
Detyrës i tatimit mbi fitim është edhe njësia e
përhershme afariste e personit të huaj për fitimin që e
realizon nga realizimi i veprimtarisë në territorin e
Republikës së Maqedonisë.
Neni 6
(1) Për qëllimet e këtij ligji, njësia e përhershme
afariste e personit të huaj është vend i përhershëm i
aktivitetit nëpërmjet të cilit ose në të cilin realizohet,
pjesërisht ose plotësisht, veprimtaria ekonomike e personit
të huaj juridik në Republikën e Maqedonisë, drejtpërdrejtë
ose nëpërmjet agjentit të varur.
(2) Njësia e përhershme afariste i përfshin vendin e
menaxhimit, degën, zyrën, fabrikën, punëtorinë, minierën,
burimet e naftës ose gazit, gurthyesin ose vendin tjetër të
shfrytëzimit të resurseve natyrore.
(3) Lokaliteti i ndërtimit, projekti i ndërtimit, montimit
ose instalimit ose aktivitetet e supervizionit dhe kryerja e
shërbimeve në lidhje me to, që zgjasim më shumë se
gjashtë muaj, konsiderohet si njësi e përhershme afariste
nga dita e fillimit të aktiviteteve duke përfshirë dhe punët
përgatitore.
(4) Për njësi të përhershme afariste gjithashtu
konsiderohet kryerja e shërbimeve duke përfshirë dhe
shërbimet konsultuese, por vetëm nëse aktivitetet e tilla që
kanë të bëjnë në realizimin e një projekti ose projekti të
lidhur me të, zgjasin më shumë se 90 ditë vazhdimisht në
cilëndo periudhë dymbëdhjetëmujore.
(5) Për periudhë të vazhdueshme nga paragrafi (4) të
këtij neni llogaritet periudha në kohëzgjatje të pandërprerë
prej 90 ditësh me ç'rast ndërprerjet deri në shtatë ditë nuk
llogariten për ndërprerje të vazhdimësisë. Vazhdimësia
kohore prej 90 ditësh llogaritet në kohëzgjatje të projektit,
pavarësisht numrit të personave që marrin pjesë në
realizimin e tij.
(6) Nëse një ose më shumë persona e plotësojnë
kushtin nga paragrafët (4) dhe (5) të këtij neni, në
realizimin e një projekti ose projekti të lidhur me të, e
marrin statusin e njësisë së përhershme afariste, duke i
përfshirë edhe në raport me aktivitetet e personave të lidhur
me punën e projekteve tjera të palidhura pavarësisht
kohëzgjatjes së tyre.
(7) Njësia e përhershme afariste nga paragrafi (1) i këtij
neni, paraqitet në fillimin e kryerjes së veprimtarisë si
detyrës i tatimit mbi fitim, për marrjen e numrit unik
tatimor.
(8) Me përjashtim të paragrafëve (1) dhe (2) të këtij
neni, personi i huaj juridik llogaritet se ka njësi të
përhershme afariste në Republikën e Maqedonisë në
pikëpamje të aktiviteteve të cilat një person, i cili nuk është
agjent me status të pavarur, i realizon në emër të personit të
huaj juridik, nëse personi vepron në Republikën e
Maqedonisë në emër të personit të huaj juridik dhe nëse
zbatohet cilado nga si vijon:
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a) personi është i autorizuar dhe rregullisht e zbaton në
Republikën e Maqedonisë autorizimin të lidhë marrëveshje
në emër të personit të huaj juridik, përveç nëse aktivitetet
janë të kufizuara në të theksuarat në pikat nga a) deri në gj)
nga paragrafi (9) i këtij neni ose
b) personi rregullisht mban në Republikën e
Maqedonisë rezerva të prodhimeve ose të mirave nga të
cilat personi rregullisht dërgon prodhime ose të mira në
emër të personit të huaj juridik.
(9) Me përjashtim të paragrafëve (1), (2), (3) dhe (4) të
këtij neni, njësia e përhershme afariste nuk i përfshin si
vijon:
a) shfrytëzimin e cilitdo objekt nga ana e një personi
vetëm për qëllime të magazinimit ose ekspozimit të
prodhimeve ose të mirave të cilat i përkasin atij personi;
b) mbajtjen e rezervave të prodhimeve ose të mirave që
i përkasin personit vetëm për qëllime të magazinimit pse
ekspozimit;
v) mbajtjen e rezervave të prodhimeve ose të mirave që
i përkasin personit vetëm për qëllime të përpunimit nga ana
e personit tjetër;
g) shitjen e prodhimeve ose të mirave të cilat i përkasin
personit, që kanë qenë të ekspozuara gjatë kohës së panairit
ose ekspozitës së përkohshme ose të herëpashershme nëse
prodhimet ose të mirat shiten jo më vonë se një muaj pas
përfundimit të panairit ose ekspozimit;
d) mbajtjen e vendit të përhershëm të aktiviteteve
vetëm për qëllime të blerjes së prodhimeve ose të mirave
ose grumbullimit të informatave për personin;
gj) mbajtjen e vendit të përhershëm të aktivitetit vetëm
për qëllime të realizimit të cilitdo aktivitet për personin nga
natyra përgatitore ose ndihmëse dhe
e) mbajtjen e vendit të përhershëm të aktivitetit vetëm
për cilindo kombinim të aktiviteteve të cekura në pjesët
nga a) deri në gj), me kusht që i gjithë aktiviteti i realizuar
në vend të tillë të përhershëm të jetë me natyrë përgatitore
ose ndihmëse.
(10) Person i huaj juridik nuk llogaritet se ka njësi të
përhershme afariste në Republikën e Maqedonisë vetëm
për shkak se realizon veprimtari ekonomike në Republikën
e Maqedonisë nëpërmjet brokerit, agjentit të përgjithshëm
ose cilitdo agjent tjetër me status të pavarur me kusht që
aktiviteti të jetë veprimtari e rregullt ekonomike e agjentit.
(11) Personi juridik ekonomik nuk llogaritet se ka njësi
të përhershme afariste në Republikën e Maqedonisë vetëm
për arsye se kontrollon ose kontrollohet nga ana e personit
vendas juridik ose personi i cili realizon veprimtari
ekonomike në Republikën e Maqedonisë, pa dallim nëse
nëpërmjet njësisë së përhershme afariste ose në mënyrë
tjetër.
III. BAZA TATIMORE
Neni 7
(1) Bazë për llogaritje të tatimit mbi fitim është fitimi i
cili përcaktohet në bilancin tatimor.
(2) Baza për llogaritjen e tatimit mbi fitim përcaktohet
si dallim ndërmjet të ardhurave të përgjithshme dhe
shpenzimeve të përgjithshme të detyrësit tatimor në shuma
të përcaktuara në pajtim me dispozitat për kontabilitet dhe
standarde të kontabilitetit.
Neni 8
Baza nga neni 7 paragrafi (2) të këtij ligji rritet për
shpenzimet e papranuara për qëllime tatimore.
Neni 9
(1) Si shpenzime të papranuara për qëllime tatimore
llogariten:
1) shpenzimet që nuk janë të lidhura me kryerjen e
veprimtarisë së subjektit përkatësisht nuk janë kusht i
drejtpërdrejtë për realizimin e asaj veprimtarie dhe nuk
janë pasojë nga realizimi i asaj veprimtarie;
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2) kompensimet e paguara të shpenzimeve dhe të
ardhurave tjera personale nga marrëdhënia e punës, përveç
të theksuarave në këtë pikë në shuma që nuk e tejkalojnë:
- shumën më të ulët të mëditjeve të paguara për
udhëtime zyrtare, shtesë terreni ose jetë të ndarë të
përcaktuar me Marrëveshjen e përgjithshme kolektive për
sektorin privat nga sfera e ekonomisë të Republikës së
Maqedonisë dhe dispozitat për organet e administratës
shtetërore, me ç'rast pagesat sipas kësaj baze përjashtohen
në mënyrë të ndërsjellë ;
- shumën e ndihmës së paguar në rast të vdekjes së të
punësuarit dhe të anëtarit të familjes së tij të përcaktuar me
Marrëveshjen e përgjithshme kolektive për sektorin privat
nga sfera e ekonomisë së Republikës së Maqedonisë dhe
dispozitat për organet e administratës shtetërore;
- shumën më të ulët të pagesës së ndihmës për dëmet e
pësuara nga fatkeqësi elementare të përcaktuar me
Marrëveshjen e përgjithshme kolektive për sektorin privat
nga sfera e ekonomisë së Republikës së Maqedonisë;
- shumën më të ulët të pagesës përcjellëse e cila jepet
gjatë daljes në pension të përcaktuar me Marrëveshjen e
përgjithshme kolektive për sektorin privat nga sfera e
ekonomisë së Republikës së Maqedonisë dhe dispozitat
për organet e administratës shtetërore;
- shumën e kompensimit të njëhershëm të paguar –
pagesës përcjellëse për shkak të angazhimit të përhershëm
të punës të punëtorëve gjatë prishjes së marrëveshjes për
punësim nga shkaqe afariste (ndryshime teknologjike,
ekonomike, organizuese dhe të ngjashme) të përcaktuara
me ligj;
- shumën e regresit të paguar për pushim vjetor në
lartësi prej 40% nga rroga mesatare mujore bruto punëtorit
në Republikën e Maqedonisë, e shpallur deri në ditën e
pagesës;
- shumën e çmimeve të paguara jubilare për së paku
dhjetë vjet punë te punëdhënësi i njëjtë në lartësi të rrogës
mesatare mujore të punëtorit në Republikën e Maqedonisë
e paguar në tre muajt e fundit e shpallur nga Enti Shtetëror
për Statistikë;
- shumën e kompensimeve të paguara të shpenzimeve
për shfrytëzim të automjetit personal të të punësuarit për
nevojat e punëdhënësit, në lartësi prej 30% nga shuma e
paguar;
- shumën e kompensimit të paguar për pushim
mjekësor të pandërprerë më shumë se gjashtë muaj të
shkaktuar me lëndim në punë ose sëmundje profesionale në
lartësi të rogës mesatare mujore të punëtorit në Republikën
e Maqedonisë të paguar në tre muajt e fundit dhe të
shpallur nga Enti Shtetëror për Statistikë dhe
- shumën e kompensimit të paguar gjatë shpërnguljes
së të punësuarve për nevojat e punëdhënësit në lartësi të
shpenzimeve të bëra të bëra për transport të mobilieve dhe
të familjes;
3) shpenzimet për ushqim dhe transport të organizuar
në komunikacionin publik të të punësuarve, të paguara mbi
shumat e përcaktuara me ligj;
4) shpenzimet në bazë të kompensimeve mujore të
anëtarëve të organeve të menaxhimit mbi 50% nga rroga
mesatare mujore bruto e paguar në vitin paraprak në
Republikën e Maqedonisë, me ç'rast si kompensime të
anëtarëve të organeve të menaxhimit llogariten
kompensimi mujor, përkatësisht shpenzimet paushall,
kompensimet për shpenzime ditore dhe të udhëtimit;
5) shpenzimet në bazë të kontributeve të paguara
vullnetare në fondin vullnetar pensional në shumën prej
katër rrogash mesatare mujore bruto, të paguara në vitin
paraprak në Republikën e Maqedonisë, në nivel vjetor për
të punësuar;
6) kompensimet për personat vullnetarë sipas nenit 10
paragrafi (2) të Ligjit për vullnetarë dhe për persona të
angazhuar për kryerjen e punëve publike në pajtim me
nenin 85 të Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të
papunësisë të paguar nën shumat e përcaktuara me ligj;

Бр. 112 - Стр. 13

7) pagesat e fshehta të fitimeve siç janë: dhënie të
prodhimeve të caktuara dhe shërbimeve bashkëpronarëve
ose aksionarëve ose personave të lidhur me ta me çmim më
të ulët se ai i tregut, duke përfshirë edhe kamatën më të
ulët të huave të miratuara; pagesa për prodhimet dhe
shërbimet e marra nga bashkëpronarët ose aksionarët ose
persona të lidhur me ta, me çmime më të larta nga ato
tregtare dhe mundësimi i arritjes së fitimeve të
bashkëpronarëve ose aksionarëve ose personave të lidhur
me ta dhe shkurtimet që nuk janë shkaktuar nga ngjarje të
jashtëzakonshme (vjedhje, zjarr ose fatkeqësi tjera
natyrore) të cilat nuk janë në shpenzim të rogës së personit
përgjegjës;
8) shpenzime të bëra për reprezentacion në lartësi prej
90%;
9) shpenzimet për donacione të bëra në pajtim me
Ligjin për tatime dhe sponsorime në veprimtaritë publike,
mbi 5% nga të ardhurat e përgjithshme të realizuara të vitit;
10) shpenzimet për sponsor të bëra në pajtim me Ligjin
për donacione dhe sponsor në veprimtari publike, mbi 3%
nga të ardhurat e përgjithshme të realizuara në vit;
11) shpenzimet në bazë të kamatës sipas kredive të cilat
nuk shfrytëzohen për kryerjen e veprimtarisë së detyrësit si
dhe shuma e kamatave sipas kredive për blerje të
automobilave, mobilieve, tepihëve, veprave artistike nga
arti figurativ dhe aplikativ dhe sende zbukuruese;
12) premitë e sigurimit të cilat i paguan punëdhënësi në
dobi të anëtarëve të organeve të menaxhimit, si dhe të
punësuarve nëse të njëjtat nuk hiqen nga rroga, përveç
sigurimit personal kolektiv të punëtorëve për lëndime në
punë;
13) tatimet sipas heqjes (zbritjes) të paguara në emër të
personave të tretë të cilat janë në barrë të shpenzimeve të
detyrësit tatimor;
14) dënimet me para dhe tatimore, penalet dhe kamatat
ndëshkuese për pagesë jo në kohë të detyrimeve publike
dhe të shpenzimeve për pagesë të detyruar;
15) pagesat e bursave, përveç bursave të ndara në
mënyrë dhe me kushte të përcaktuara me Ligjin për
donacione dhe sponsorime në veprimtaritë publike të cilat
tatimohen sipas dispozitave nga pika 10) e këtij neni, në të
cilat nuk bien shpenzimet për trajnime dhe specializime të
të punësuarve për realizimin e veprimtarisë së detyrësit
tatimor, me kusht që të njëjtit të vazhdojnë me punë te
punëdhënësi i njëjtë, në periudhë kohore të përcaktuar me
marrëveshje, që nuk është më i shkurtër se tre vjet duke
llogaritur nga viti i marrjes së njohurive përkatëse;
16) shpenzimet e kallos, derdhjes, thyerjes dhe prishjes
mbi shumat e nominuara të përcaktuara për degën
përkatëse, me kusht që të njëjtat të mos kenë ndodhur si
rezultat i ngjarjes së pazakontë ose fuqisë madhore dhe
17) shlyerja e përhershme e kërkesave të paarkëtuara,
përveç shlyerjes së përhershëm të kërkesave të paarkëtuara
në bazë të kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social
dhe taksës radiodifuzive.
(2) Shumat e normuara të kallos, derdhjes, thyerjes dhe
prishjes së mallrave dhe prodhimeve të caktuara të
përcaktuara për secilën degë përkatëse për qëllime tatimore
i përcakton ministri i Financave.
Neni 10
(1) Shpenzime të papranuara për qëllime tatimore janë
edhe shpenzimet për korrigjim të vlerës së kërkesave të
paarkëtuara, përveç korrigjimeve të vlerës te bankat,
kursimoret dhe shoqëritë e sigurimit në mënyrë të
përcaktuar me ligj, si dhe pagesat e paarkëtuara në bazë të
kontributeve nga sigurimi i obligueshëm social dhe taksa
radiodifuzive.
(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni,
shpenzimet për korrigjim të vlerës së kërkesave të
paarkëtuara pranohen si shpenzim, nëse është miratuar
aktgjykim i plotfuqishëm gjyqësor, ndërsa për kërkesat nga

Стр. 14 - Бр. 112

subjektet mbi të cilat është hapur procedurë e falimentimit
dhe e likuidimit, nëse ato janë paraqitur dhe vërtetuar nga
drejtori i falimentimit.
Neni 11
(1) Shpenzime të papranuara për qëllime tatimore janë
edhe kërkesat e paarkëtuara të cilat dalin nga transfere të
mjeteve në para të cilat sipas esencës së tyre ekonomike
janë hua, nëse nuk janë kthyer në vitin e njëjtë në të cilin
është kryer transferi i huas.
(2) Me përjashtim, dispozita nga paragrafi (1) i këtij
neni nuk ka të bëjë për huat e dhëna nga shoqëritë dhe
fondacionet (organizatat) të cilat janë themeluar në pajtim
me Ligjin për shoqëri dhe fondacione veprimtaria
themelore e të cilave është plasimi i huave të përcaktuara
në pajtim me statutin dhe programin e tyre.
Neni 12
(1) Shpenzim i papranuar për qëllime tatimore është
dallimi ndërmjet çmimit të transaksionit të kryer të mjeteve
ose krijimit të obligimeve ndërmjet personave të lidhur çmimit të transferit dhe çmimit të tregut.
(2) Gjatë përcaktimit të dallimit ndërmjet çmimit të
tregut dhe të transferit shfrytëzohet metodë e çmimeve
krahasuese në treg, përkatësisht merren parasysh çmimet të
cilat do të realizohen në tregun e vendit ose tregjet e huaja
krahasuese kur nuk bëhet fjalë për marrëdhënie të
personave të lidhur, e kur kjo nuk është e mundshme
shfrytëzohet metoda e çmimit të kostos përkatësisht merren
parasysh çmimet e përcaktuara sipas shpenzimeve të
prodhimit të zmadhuara për fitimin e zakonshëm (dallim në
çmime, provizioni).
Neni 13
(1) Shpenzime të papranuara për qëllime tatimore është
shuma e pjesës nga kamata për huat të cilat janë marrë nga
personi i lidhur i cili nuk është bankë ose institucion tjetër i
autorizuar kreditor, që e tejkalon shumën e cila do të
realizohej nëse bëhet fjalë për persona të palidhur;
(2) Te huat të cilat janë marrë nga personi i lidhur nga
paragrafi (1) i këtij neni i cili nuk është bankë ose
institucion tjetër i autorizuar kreditor, përkatësisht nuk janë
marrë drejtpërdrejtë ose në mënyrë indirekte nga
institucione ndërkombëtare financiare dhe huat për të cilat
garanton Republika e Maqedonisë, gjatë përcaktimit të
shpenzimeve nga kamatat pranohet kamata e llogaritur më
së shumti deri në lartësinë e shkallës së kamatës e cila do të
realizohej ndërmjet personave të palidhur, në momentin e
miratimit të huas.
(3) Gjatë përcaktimit të të hyrave nga kamatat e huave
të dhëna personave të ndërlidhur, pranohen kamatat e
llogaritura, më së shumti deri në lartësinë e shkallëve të
kamatës, të cilat do të realizohen ndërmjet personave të
ndërlidhur, në momentin e lejimit të huas.
(4) Si bazë për caktimin e lartësisë së shkallës së
kamatës nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni e cila do të
realizohej ndërmjet personave të palidhur është shkalla e
realizuar në treg financiar në vend ose në tregun
ndërkombëtar financiar.
Neni 14
Shpenzim i papranuar për qëllime tatimore është shuma
e kamatave të vonesës të cilat dalin nga marrëdhëniet me
personin e lidhur i cili nuk është bankë ose institucion
tjetër i autorizuar kreditor.
Neni 15
(1) Shpenzim i papranuar për qëllime tatimore është
shuma e kamatave të huave të marra nga bashkëpronarët
ose aksionarët - jorezidentë me së paku prej 25%
pjesëmarrje në kapitalin e shoqërisë, të cilat për më shumë
se tre herë e tejkalojnë shumën e pjesëmasrrjes së atij
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bashkëpronari ose aksionari. Si hua konsiderohen edhe
huat nga persona të tretë të cilat garantohen nga
bashkëpronari ose aksionari. Shuma e pjesëmarrjes së
bashkëpronarit ose aksionarit në kapitalin e shfrytëzuesit të
huas caktohet për periudhën tatimore si mesatare nga
kapitali i paguar, fitimit të dhe rezervave të pashpërndara,
të zvogëluara për humbjet eventuale të pambuluara.
(2) Dispozita nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk do të
zbatohet në subjektet e sapothemeluara në periudhën prej
tre vitesh të para të punës, duke e përfshirë edhe vitin e
themelimit.
(3) Për kamata nga paragrafi (1) të këtij neni
konsiderohet shuma e kamatave në pjesën e huave të marra
nga bashkëpronarët ose aksionarët - jorezidentë, të cilët në
mënyrë të drejtpërdrejtë marrin pjesë me së paku 25% në
kryegjënë e përgjithshme bazë të shoqërisë, përkatësisht në
të drejtën e përgjithshme votuese në shoqëri, nëse në fillim
dhe në fund të periudhës tatimore (vitit kalendarik,
përkatësisht pjesës së vitit për të cilin detyrësi tatimor ka
punuar) ato hua e kanë tejkaluar shumën e trefishtë të
pjesëmarrjes në kapitalin ose në të drejtën e votimit të
bashkëpronarit ose aksionarit.
(4) Për hua të bashkëpronarit ose aksionarit nga
paragrafi (1) i këtij neni konsiderohen edhe huat e marra
nga persona të tretë për të cilat garanton ai bashkëpronar
ose aksionar, si dhe huat nga bankat nëse janë dhënë në
lidhje me depozitën e atij bashkëpronari ose aksionari në
atë bankë.
(5) Shuma e pjesëmarrjes së bashkëpronarit ose
aksionarit në kapitalin e pranuesit të huas caktohet me
zbatimin e përqindjes së pjesëmarrjes së bashkëpronarit ose
aksionarit në kapitalin ose në të drejtën e votës së shoqërisë
në fillim dhe në fund të periudhës tatimore, në bazë të
gjendjes së:
1) kryegjësë themelore të zvogëluar për pjesën e
papaguar;
2) rezervave (përveç rezervave të revalorizuara) dhe
3) fitimeve të pashpërndara, të zvogëluara për shumën
e humbjeve eventuale të pambuluara, të llogaritura si
mesatare nga dita e parë dhe e fundit në periudhën tatimore
në të cilën huaja shfrytëzohet.
(6) Si kamata nga paragrafi (1) i këtij neni nuk
konsiderohen kamatat për huat e marra nga bashkëpronarët
ose aksionarët e shoqërisë, të cilat janë banka ose
organizata tjera financiare.
Neni 16
(1) Person i lidhur me detyrësin tatimor është personi
fizik ose juridik i cili mund të ketë kontroll ose ndikim të
rëndësishëm në vendimet afariste të detyrësit tatimor.
(2) Për përcaktim të lidhshmërisë ndërmjet personave
juridikë sipas këtij ligji, në mënyrë përkatëse zbatohen
dispozitat të Ligjit për shoqëri tregtare.
(3) Për persona të lidhur me detyrësin tatimor
konsiderohen edhe personat të cilët me pronarët e detyrësit
tatimor ose anëtarët e organeve të menaxhimit të obliguesit
tatimor janë pjesëtarë të familjes së njëjtë sipas dispozitave
të Ligjit për procedurë tatimore.
(4) Për person i cili është i lidhur me detyrësin tatimor
konsiderohet edhe çdo person juridik jorezident nga vendi i
cili ka sistem tatimor të privilegjuar.
Neni 17
(1) Baza tatimore zvogëlohet për shumën e kërkesave
të arkëtuara të cilat në periudhën paraprake tatimore kanë
pasur trajtim të shpenzimeve të papranuara.
(2) Zvogëlimi i bazës tatimore nga paragrafi (1) i këtij
neni kryhet në mënyrë përkatëse për shumën e kërkesave të
arkëtuara deri në lartësi të shpenzimit të paraqitur, për të
cilat në periudhat paraprake tatimore është kryer zmadhim
i bazës tatimore, në mënyrë përkatëse me shumën e
tatimuar.
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Neni 18
Baza tatimore zvogëlohet për shumën e të hyrave nga
dividendat e realizuara me pjesëmarrje në kapitalin e
detyrësit tjetër - rezident i Republikës së Maqedonisë, me
kusht që të jenë tatimuar te obliguesi i cili kryen pagesë të
dividendës.
Neni 19
(1) Nëse detyrësi tatimor realizon humbje të paraqitur
në Bilancin e suksesit, të njëjtën të zvogëluar për
shpenzimet e papranuara të paraqitura në bilancin tatimor
mund ta bartë në barrë të fitimit në periudhat e ardhshme
llogaritëse më së shumti deri në tre vjet duke llogaritur nga
viti në të cilin është paraqitur humbja.
(2) Zvogëlimi i bilancit tatimor kryhet vetëm nëse
paraprakisht është kryer mbulimi i humbjes në pajtim me
Ligjin për shoqëri tregtare.
(3) Zvogëlimi i bilancit tatimor kryhet në mënyrë të
njëpasnjëshme duke filluar nga shuma e humbjeve tatimore
të krijuara më herët.
(4) E drejta nga paragrafi (1) të këtij neni nuk mund të
shfrytëzohet në rast të ndryshimit të statusit të detyrësit
tatimor në bazë të bashkimit, bashkëngjitjes, ndarjes,
transformimit pronësor dhe të ngjashme.
(5) Obliguesi i cili paraqet humbje, të drejtën nga
paragrafi (1) i këtij neni e realizon me leje nga Drejtoria
për të Hyra Publike, pas kërkesës të tij me shkrim e cila
parashtrohet më së voni deri më 31 mars të vitit të
ardhshëm, pas vitit në të cilin humbja është e paraqitur.
IV. MBAJTJA E TATIMIT MBI TË HYRA I PAGUAR
PERSONAVE TË HUAJ JURIDIKË
Neni 20
(1) Përveç nëse nuk është rregulluar ndryshe me
Marrëveshjet ndërkombëtare për shmangie të tatimimit të
dyfishtë, personat nga paragrafi (3) i këtij neni të cilët
kryejnë pagesë të të hyrave nga person i huaj juridik të
theksuara në nenin 21 të këtij ligji, janë të obliguar që gjatë
pagesës së të hyrës ta mbajnë dhe ta paguajnë tatimin në
llogari përkatëse të pagesës njëkohësisht me pagesën e të
hyrave.
(2) Tatimi i mbajtur për cilëndo të hyrë të personit të
huaj juridik, është detyrë tatimore përfundimisht e
përmbushur e personit për atë të hyrë.
(3) Personat në vijim e mbajnë tatimin mbi të hyra të
paguar personit të huaj si vijon:
a) personi juridik i vendit;
b) personi fizik i vendit - i regjistruar për kryerje të
veprimtarisë dhe
v) personi juridik i huaj ose personi fizik - jorezident
me njësi të përhershme afariste në Republikën e
Maqedonisë.
Neni 21
(1) Mbajtja e tatimit zbatohet në të hyrat si vijojnë, pa
marrë parasysh nëse janë të paguara në Republikën e
Maqedonisë ose jashtë vendit:
1) të hyrat nga dividendat;
2) të hyrat nga kamata të rezidentit;
3) të hyrat nga kamata të jorezidentit i cili ka njësi të
përhershme afariste në Republikën e Maqedonisë, nëse
kamata është në shpenzim të njësisë së përhershme
afariste;
4) të hyrat nga honorari i autorit i paguara nga
rezidenti;
5) të hyrat nga honorari i autorit i paguar nga jorezident
me njësi të përhershme afariste në Republikën e
Maqedonisë, nëse honorari i autorit është në shpenzim të
njësisë së përhershme afariste;
6) të hyrat nga aktivitetet argëtuese ose sportive të cilat
kryhen në Republikën e Maqedonisë;
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7) të hyrat nga ushtrimi i menaxhimit, konsultimit,
shërbimeve financiare dhe shërbimeve të hulumtimit dhe
zhvillimit, nëse të hyrat janë paguar nga rezidenti ose është
në shpenzim të njësisë së përhershme afariste në
Republikën e Maqedonisë;
8) të hyrat nga premitë plotësuese të sigurimit ose
risigurimit nga rreziqet në Republikën e Maqedonisë;
9) të hyrat nga shërbimet të telekomunikacionit
ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe shtetit të huaj dhe
10) të hyrat nga qiraja e patundshmërive në Republikën
e Maqedonisë.
(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, tatimi
nuk mbahet në këto të hyra:
1) në transfer të pjesës së fitimit të njësisë së
përhershme afariste të personit të huaj juridik në
Republikën e Maqedonisë, për të cilin paraprakisht është
paguar tatim mbi fitim;
2) në të hyra nga kamata nga instrumente debitore të
lëshuara dhe/ose garantuara nga Qeveria e Maqedonisë,
Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë dhe banka
ose institucione tjera financiare që veprojnë si përfaqësues
të Qeverisë së Maqedonisë;
3) në të hyra nga kamata e depozitave në bankë të
vendosur në Republikën e Maqedonisë dhe
4) në të hyra të realizuara nga ndërmjetësimi ose
konsultimi me letra shtetërore me vlerë në tregun financiar
ndërkombëtar.
Neni 22
(1) Tatimi që do të mbahet në pajtim me dispozitat e
nenit 21 të këtij ligji, llogaritet në bruto të hyrat në shkallë
prej 10%.
(2) Për qëllimet nga paragrafi (1) i këtij neni, bruto të
hyrat janë të hyra të cilat do t'u paguheshin personit të huaj
juridik nëse nuk kryhet mbajtja e tatimit nga të hyrat që do
të paguheshin.
Neni 23
(1) Nëse pranuesi i të hyrave mbi të cilin zbatohet
mbajtja e tatimit është rezident i shtetit të huaj i cili ka
marrëveshje me Republikën e Maqedonisë për shmangie të
tatimimit të dyfishtë në lidhje me tatimet mbi fitim dhe
kapital, atëherë për qëllimet nga neni 22 i të këtij ligji,
shkalla tatimore e cila është e përcaktuar për ato të hyra
nuk guxon ta tejkalojë shkallën tatimore e cila zbatohet për
të hyrat e caktuara në marrëveshje.
(2) Lirimi tatimor ose shkallë më e ulët e caktuar në
marrëveshje me shtet të huaj, zbatohet në të hyrat mbi të
cilat zbatohet mbajtja e tatimit nëse paguesi i të hyrave
disponon me formular të përcaktuar të verifikuar nga
organi kompetent tatimor i shtetit të huaj dhe nga Drejtoria
për të Hyra Publike, ose leje për lirim tatimor të dhënë nga
Drejtoria për të Hyra Publike.
(3) Nëse paguesi i të hyrave zbaton dispozita nga
marrëveshja për shmangie të tatimimit të dyfishtë, ndërsa
nuk janë plotësuar kushtet nga paragrafët (1) dhe (2) të
këtij neni dhe për këtë shkak është paguar shumë më e
vogël e tatimit, paguesi i të hyrave është i obliguar ta
kompensojë dallimin ndërmjet tatimit të paguar dhe
shumës së borxhit në pajim me dispozitat e këtij ligji.
(4) Drejtoria për të Hyra Publike me kërkesë të
jorezidentit është e obliguar që të lëshojë vërtetim për
tatimin e paguar në Republikën e Maqedonisë.
Neni 24
(1) Personi i cili ka obligim ta mbajë tatimin në pajtim
me dispozitat e këtij Kapitulli parashtron një herë në vit
Raport për tatimin mbi fitim të paguar te Drejtoria për të
Hyra Publike deri më 15 shkurt të vitit vijues, pas vitit në
të cilin ka ekzistuar obligim për mbajtje të tatimit.
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(2) Raporti për tatimin e paguar mbi fitim për një vit i
përfshin informatat në vijim për çdo person të huaj juridik
në emër të të cilit është kryer mbajtja e tatimit për vitin
përkatës:
1) emrin e paguesit, firmës, selisë;
2) emrin e personit - detyrës dhe shtetit në të cilin
personi është rezident;
3) llojin dhe shumën e të hyrave në të cilat zbatohet
mbajtja e tatimit;
4) shumën e tatimit që duhet të mbahet dhe datën e
maturimit të detyrimit dhe
5) shumën e tatimit që është mbajtur dhe datën e
pagesës.
(3) Drejtoria për të Hyra Publike për tatimin e mbajtur
të personit të huaj juridik e njofton organin kompetent
tatimor jashtë vendit me kërkesë të tij me shkrim.
V. SHNDËRRIMI, LIKUIDIMI DHE NDRYSHIMET
STATUSORE
Neni 25
(1) Nëse detyrësi tatimor kryen shndërrim nga një në
formë tjetër, ndërsa vlera kontabiliste e pronës dhe
detyrimet mbeten të njëjta, shndërrimi nuk ndikon në
tatimim.
(2) Nëse me shndërrimin nuk vazhdohet me vlerën e
njëjtë kontabiliste për shkak të vlerësimit të kryer të pronës
dhe të obligimeve sipas vlerës objektive (të drejtë) dhe
nëse rezervat e revalorizuara regjistrohen në kryegjënë
themelore të shoqërisë së shndërruar, atëherë zmadhimi i
tillë tatimohet.
Neni 26
Nëse detyrësi tatimor likuidohet, fitimi ose humbja
përcaktohet në periudhën e likuidimit e cila është vazhduar
në periudhën e fundit tatimore para përfundimit të
procedurës së likuidimit dhe para shpërndarjes së pjesës së
mbetur të likuidimit. Bilanci fillestar i gjendjes për hapje të
procedurës për likuidim duhet të jetë i njëjtë me bilancin e
gjendjes së përcaktuar në ditën e hapjes së procedurës për
likuidim. Bilanci përfundimtar i gjendjes përpilohet pas
përmbushjes së kreditorëve dhe para shpërndarjes së masës
së likuidimit, përkatësisht pas përfundimit të procedurës së
shndërrimit në para të pronës.
Neni 27
(1) Detyrësi tatimor te i cili është bërë ndryshim
statusor (ndarje, bashkim dhe bashkëngjitje) te Drejtoria
për të Hyra Publike dorëzon llogari vjetore dhe
fletëparaqitje tatimore për periudhën nga fillimi i vitit deri
në datën e krijimit të ndryshimit statusor në Regjistrin
Qendror të Republikës së Maqedonisë, si dhe bilanc
fillestar të gjendjes së shoqërisë së re e cila vazhdon me
kryerje të veprimtarisë.
(2) Nëse te detyrësi tatimor krijohet ndryshim statusor
konsiderohet se ekziston vazhdimësi tatimore nëse detyrësi
tatimor vazhdon me veprimtari e cila nuk ka ndikim në
tatimim.
(3) Vazhdimësia në tatimim nga paragrafi (2) i këtij
neni ekziston vetëm nëse gjatë bartjes së shoqërisë që
ndërmerr nuk vjen në ndryshimin e vlerësimit të pronës
dhe në obligimeve të shoqërisë që bart.
(4) Vazhdimësi në tatimim nuk ekziston nëse me
zmadhimin e vlerës së përcaktuar të pronës dhe detyrimeve
mbi vlerën kontabiliste, zmadhohet kryegjëja themelore e
shoqërisë që ndërmerr, atëherë zmadhimi i atillë tatimohet.
VI. LIRIME TATIMORE
Neni 28
(1) Baza tatimore zvogëlohet për shumën e investimeve
të kryera nga fitimi i vitit të kaluar (fitim i riinvestuar)
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(2) Me fitimin e riinvestuar nga paragrafi (1) i këtij
neni nënkuptohen investimet e kryera nga fitimi për
qëllime zhvillimore, përkatësisht investime në mjete
materiale (patundshmëri, stabilimente dhe pajisje) dhe në
mjete jomateriale (softuerë të kompjuterit dhe patenta) për
zgjerim të veprimtarisë së detyrësit tatimor, me përjashtim
të investimeve në automobila, mobilie, tepihë, mjete
audiovizuele, teknikë të bardhë, vepra artistike nga arti
figurativ dhe aplikativ dhe investime të tjera që shërbejnë
për qëllime administrative.
(3) Nëse detyrësi tatimor e bart të drejtën e pronësisë së
mjeteve të cilat i ka fituar nëpërmjet riinvestimit të fitimit
në afat prej pesë vitesh nga dita e fitimit të tyre, e ka borxh
tatimin që do ta paguante kur nuk do ta shfrytëzonte
lirimin nga paragrafi (1) i këtij neni.
(4) Nëse detyrësi tatimor me dokument nuk dëshmon
se lirimin tatimor e ka shfrytëzuar për investime në mjete
materiale (patundshmëri, stabilimente dhe pajisje) dhe në
mjete jomateriale (softuerë të kompjuterit dhe patenta) për
zgjerim të veprimtarisë, e ka borxh tatimin që do ta
paguante kur nuk do ta shfrytëzonte lirimin nga paragrafi
(1) i këtij neni.
Neni 29
Detyruesi që është shfrytëzues i zonës zhvillimore
industriale teknologjike, shfrytëzon lirim tatimor nga tatimi
mbi fitim në suaza të ndihmës shtetërore me kushte dhe në
procedurë të përcaktuara me Ligjin për zonat zhvillimore
industriale teknologjike.
Neni 30
(1) Detyruesit që është i detyruar, në pajtim me nenin 2
të Ligjit për regjistrimin e pagesave me para në dorë, të
vendosë dhe të shfrytëzojë sistemin fiskal të pajisjes,
përkatësisht aparaturë fiskale dhe sistem të integruar
automatik për menaxhim, i zvogëlohet tatimi i llogaritur
për deri në dhjetë aparate fiskale të blera, në lartësi të
vlerës së tyre.
(2) Nëse detyruesi lirimin tatimor nga paragrafi (1) i
këtij neni nuk e shfrytëzon deri në fund të vitit rrjedhës, ka
të drejtë ta bartë në periudhën e ardhshme.
(3) Të drejtën nga paragrafi (1) i këtij neni detyrësi e
realizon me leje nga Drejtoria e të Hyrave Publike me
parashtrimin e kërkesës me shkrim, deri më 20 janar të vitit
të ardhshëm, pas vitit për të cilin kërkesa parashtrohet.
(4) Drejtoria për të Hyra Publike është e detyruar në
afat prej 30 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës nga
paragrafi (3) i këtij neni për lëshimin e lejes për zvogëlimin
e tatimin mbi fitim të llogaritur, të veprojë për kërkesën.
(5) Nëse Drejtoria për të Hyra Publike nuk lëshon leje
për zvogëlimin e tatimit të llogaritur, përkatësisht nuk
miraton akt për refuzimin e kërkesës në afat nga paragrafit
(4) të këtij neni, parashtruesi i kërkesës ka të drejtë që në
afat prej tri ditësh pune nga skadimi i këtij afati të
parashtrojë kërkesë në sekretarinë e drejtorit të Drejtorisë
për Hyra Publike për vendimmarrje për kërkesën. Nëse
drejtori nuk ka sekretari, kërkesa parashtrohet në
sekretarinë e selisë së Drejtorisë së të Hyrave Publike.
(6) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi
(3) i këtij neni dhe kërkesën nga paragrafi (5) i këtij neni i
përcakton ministri i Financave.
(7) Me kërkesën nga paragrafi (5) i këtij neni
parashtruesi i kërkesës dorëzon edhe kopje të kërkesës
nga paragrafi (3) i këtij neni.
(8) Drejtori i Drejtorisë për të Hyrat Publike, ose
personi i tij i autorizuar prej tij, detyrohet që në afat prej
pesë ditësh pune nga dita e pranimit të kërkesës nga
paragrafi (5) i këtij neni në sekretarinë e drejtorit të
Drejtorisë për të Hyra Publike të miratojë aktvendim me
të cilin kërkesa është pranuar ose refuzuar.
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(9) Nëse drejtori i Drejtorisë për të Hyra Publike, ose
personi i autorizuar prej tij, nuk miraton aktvendim në
afatin nga paragrafit (8) të këtij neni, parashtruesi i
kërkesës mund ta njoftojë Inspektoratin Administrativ
Shtetëror në afat prej pesë ditësh pune.
(10) Inspektorati Administrativ Shtetëror është i
detyruar që në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të
njoftimit
nga paragrafi (9) i këtij neni, të kryejë
mbikëqyrje në Drejtorinë e të Hyrave Publike për të
konstatuar nëse është zbatuar procedura në pajtim me
ligjin dhe në afat prej tri ditësh pune nga dita e mbikëqyrjes
së kryer ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e
marra.
(11) Inspektori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror
nga paragrafi (10) i këtij neni pas mbikëqyrjes së kryer në
pajtim me ligjin, miraton aktvendim me të cilin e detyron
drejtorin e Drejtorisë për të Hyra Publike, ose personin e
autorizuar prej tij, që në afat prej dhjetë ditëve të vendosë
për kërkesën e parashtruar, përkatësisht ta pranojë ose ta
refuzojë kërkesën dhe ta njoftojë inspektorin për aktin e
miratuar. Me njoftim dorëzohet kopje nga akti me të cilin
ka vendosur për kërkesën e parashtruar.
(12) Nëse drejtori i Drejtorisë për të Hyrat publike, ose
personi i autorizuar prej tij, nuk vendos në afat nga
paragrafi (11) të këtij neni, inspektori do të parashtrojë
kërkesë për ngritje të procedurës për kundërvajtje të
përcaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ dhe do të
përcaktojë afat plotësues prej pesë ditësh pune në të cilën
drejtori i Drejtorisë për të Hyra Publike, ose personi i
autorizuar prej tij, do të vendosë për kërkesën
e
parashtruar për çfarë në të njëjtin afat do ta njoftojë
inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftim dorëzohet
kopje nga akti me të cilin ka vendosur për kërkesën e
parashtruar. Inspektori në afat prej tri ditëshne do ta
informojë parashtruesin e kërkesës për masat e marra.
(13) Nëse drejtori i Drejtorisë për të Hyra Publike, ose
personi i autorizuar prej tij, nuk vendos ehe në afatin
plotësues nga paragrafi (12) i këtij neni, inspektori në afat
prej tri ditësh pune do të parashtrojnë fletëparaqitje te
prokurori publik kompetent dhe në këtë afat do ta
informojë parashtruesin e kërkesës për masat e marra.
(14) Nëse inspektori nuk vepron me njoftimin nga
paragrafi (9) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës në afat prej
pesë ditësh pune ka të drejtë ta parashtrojë ankesë në
sekretarinë e drejtorit të Inspektoratit Administrativ
Shtetëror.
Nëse drejtori nuk ka sekretari, kërkesa
parashtrohet në sekretarinë e selisë në Inspektoratin
Administrativ Shtetëror.
(15) Drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror
është i detyruar që në afat prej tri ditësh pune ta shqyrtojë
ankesën nga paragrafi (14) i këtij neni dhe nëse konstaton
se inspektori nuk vepron sipas njoftimit nga parashtruesi i
kërkesës nga paragrafët (10) dhe (11) dhe/ose nuk
parashtron fletëparaqitje në pajtim me paragrafët (12) dhe
(13) të këtij neni, drejtori i Inspektoratit Administrativ
Shtetëror do të parashtrojë kërkesë për ngritjen e
procedurës për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin për
inspeksion administrativ për inspektorin dhe të përcaktojë
afatin plotësues prej pesë ditësh pune në të cilin inspektori
do të kryejë mbikëqyrje në Drejtorinë për të Hyrat Publike
nëse është zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në
afat prej tri ditësh pune nga dita e mbikëqyrjes së kryer ta
informojë parashtruesin e kërkesës për masat e marra.
(16) Nëse inspektori nuk vepron edhe në afatin
plotësues nga paragrafi (15) i këtij neni, drejtori i
Inspektoratit Administrativ Shtetëror do të parashtrojë
fletëparaqitje te prokurori publik kompetent kundër
inspektorit dhe në afat prej tri ditësh pune do ta informojë
parashtruesin e kërkesës për masat e marra.
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(17) Në rastin nga paragrafi (16) i këtij neni drejtori i
Inspektoratit Administrativ Shtetëror menjëherë, e më së
voni në afat prej një ditë pune, do të autorizojë inspektor
tjetër që ta zbatojë mbikëqyrjen.
(18) Në rastet nga paragrafit (17) të këtij neni, drejtori i
Inspektoratit Administrativ Shtetëror në afat prej tri ditësh
punë do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e
marra.
(19) Nëse drejtori i Inspektoratit Administrativ
Shtetëror nuk vepron sipas paragrafit (15) të këtij neni,
parashtruesi i kërkesës mund të parashtrojë fletëparaqitje te
prokurori publik kompetent në afat prej tetë ditësh pune.
(20) Nëse drejtori i Drejtorisë për të Hyra Publike, ose
personi i autorizuar prej tij, nuk vendos në afatin nga
paragrafi (13) të këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të
ngritë kontest administrativ para gjykatës kompetente.
(21) Procedura para Gjykatës Kushtetuese është
urgjente.
VII. REGJIMI MË I THJESHTË TATIMOR PËR
SHOQËRI TREGTARE
Neni 31
(1) Shoqëritë tregtare të klasifikuara si tregtarë të
vegjël dhe më të vegjël dhe personat juridikë rezidentë të
Republikës së Maqedonisë që mbajnë kontabilitet dhe
përgatisin llogari vjetore në pajtim me Ligjin për shoqëri
tregtare, në pajtim me kushtet e përcaktuara në nenin 33 të
këtij ligji mund të përcaktohen të paguajnë tatim mbi të
hyrat e përgjithshme.
(2) Shoqëritë tregtare nëse kryejnë veprimtari bankare,
financiare dhe sigurimi dhe veprimtari nga sfera e lojërave
të fatit dhe lojërave argëtuese, nuk bëjnë pjesë në regjimin
më të thjeshtë tatimor të pagimi të tatimit vjetor mbi të
hyrat e përgjithshme sipas paragrafit (1) të këtij neni.
Neni 32
Shoqëritë tregtare nga neni 31 paragrafi (1) i këtij ligji,
janë të liruara nga detyrimi për pagesën e tatimit vjetor
mbi të hyrat e përgjithshme me kusht që të hyrat e
përgjithshme të realizuara në vitin për të cilin të
përcaktohet tatimi nga cilido burim të mos e tejkalojë
shumën prej 3 000 000 denarësh në nivelin vjetor.
Neni 33
(1) Shoqëritë tregtare nga neni 31 paragrafi (1) të këtij
ligji mund të përcaktohen të llogarisin dhe paguajnë
tatimin vjetor mbi të hyrat e përgjithshme me kushte si
vijon:
1) të kryejnë veprimtari ekonomike, përveç
veprimtarisë bankare, financiare dhe të sigurimit dhe
veprimtarisë nga sfera e lojërave të fatit dhe lojërave
argëtuese dhe
2) të hyrat e përgjithshme të realizuara në vitin për të
cilin përcaktohet tatimi nga cilido burim të jetë prej 3 000
001 deri në 6 000 000 denarë në nivel vjetor.
(2) Shoqëritë tregtare modelin e zgjedhur të tatimimit
nga paragrafi (1) i këtij neni nuk mund ta ndryshojnë në
tre vitet e ardhshme duke e përfshirë edhe vitin për të cilin
paguhet tatimi mbi të hyrat e përgjithshme, nëse në tre vitet
e ardhshme realizojnë të hyra të përgjithshme prej 3 000
001 deri në 6 000 000 denarë në nivel vjetor.
Neni 34
(1) Tatimi vjetor mbi të hyrat e përgjithshme llogaritet
në bazë të të hyrave të realizuara të përgjithshme nga të
gjitha bazat në vitin afarist për të cilin përcaktohet tatimi.
Me vitin afarist nënkuptohet viti kalendarik.
(2) Tatimi mbi të hyrat e përgjithshme llogaritet në
lartësi prej 1% nga shuma e të hyrave të përgjithshme të
realizuara të paraqitura në Bilancin suksesit në llogarinë
vjetore dhe raportet financiare sipas dispozitave të Ligjit
për shoqëri tregtare, për vitin afarist për të cilin përcaktohet
tatimi.
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Neni 35
(1) Shoqëritë tregtare nga nenet 32 dhe 33 të këtij ligji,
Drejtoria për të Hyra Publike i evidenton në Regjistrin e
shoqërive tregtare për tatimin vjetor mbi të hyrat e
përgjithshme.
(2) Drejtoria për të Hyra Publike evidentimin e kryen
në bazë të të dhënave nga të hyrat e përgjithshme të
paraqitura në Bilancin e suksesit në llogarinë vjetore dhe
raportet financiare sipas dispozitave të Ligjit për shoqëri
tregtare, për vitin afarist për të cilin përcaktohet tatimi.
(3) Shoqëritë tregtare nga neni 31 i këtij ligji janë të
detyruara që në Drejtorin e të Hyrave Publike të dorëzojnë
fletëparaqitje tatimore në Formularin "BT-HP-Tatimi
vjetor mbi të hyrat e përgjithshme” në afat të përcaktuar
për parashtrimin e llogarisë vjetore në pajtim me Ligjin për
shoqëri tregtare dhe rregullat për kontabilitet.
Neni 36
(1) Shoqëritë tregtare shlyhen nga evidenca për tatimin
vjetor mbi të hyrat e përgjithshme dhe nuk tatimohen me
tatimin vjetor mbi të hyrat e përgjithshme, nëse Drejtoria e
të Hyrave Publike gjatë kontrollit të llogarisë vjetore dhe
librave të punës të shoqërisë tregtare konstaton se njëjta se
nuk i plotëson kushtet nga nenet 32 dhe 33 të këtij ligji,
përkatësisht nëse të hyrat e përgjithshme të realizuara në
vitin për të cilin përcaktohet tatimi janë më të mëdha nga
shuma maksimale e përcaktuar në nenin 33 të këtij ligji.
(2) Në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni, shoqëria
tregtare është e detyruar që ta paguajë tatimin mbi fitim,
ndërsa tatimi i paguar mbi të hyrat e përgjithshme do të
konsiderohet si akontacion i tatimit mbi fitim.
(3) Shoqëritë tregtare shlyhen nga evidenca për tatimin
vjetor mbi të hyrat e përgjithshme dhe nuk tatimohen
me tatimin vjetor mbi të hyrat e përgjithshme nëse
Drejtoria për të Hyra Publike konstaton se:
- bëhet fjalë për personat e lidhur që realizojnë
qarkullim të rëndësishëm të ndërsjellë, me çmime që
dallohen
nga çmimet e vendosura me subjektet e
palidhura, me qëllim që të arrihet pagesë e zvogëluar e
tatimit dhe
- shoqëria tregtare ndërmerr detyrime dhe paraqet të
hyra që kanë të bëjnë me punën me personin e lidhur.
VII. SHMANGIA E TATIMIT TË DYFISHTË MBI
FITIM
Neni 37
(1) Detyrësit-rezident i Republikës që mbi fitimin që
është realizuar me punë jashtë vendit ka paguar tatim në
shtetin tjetër, i zvogëlohet tatimi i llogaritur në vend për
shumën e tatimit mbi fitim të paguar jashtë vendit, e më së
shumti deri në shumën e tatimit që do të ishte fituar me
zbatimin e shkallës tatimore prej 10%.
(2) Detyrësi tatimor që realizon të hyrat jashtë vendit,
dorëzon dëshmi përkatëse për tatimin e paguar ose të
mbajtur nga organi kompetent tatimor jashtë vendit.
IX. PËRCAKTIMI DHE ARKËTIMI
Neni 38
(1) Periudha tatimore për të cilën përcaktohet tatimi
mbi fitim është vit kalendarik.
(2) Nëse detyrësi tatimor ka punuar për periudhë më të
shkurtër se një vit kalendarik, për periudhë tatimore do të
konsiderohet periudha e vitit për të cilin ka punuar.
Neni 39
(1) Detyruesi tatimor është i detyruar që përcaktimin
dhe pagesën e tatimit mbi fitim ta kryejë në bazë të
formularit “BT- bilanci tatimor për tatimimin e fitimit” që
dorëzohet në Drejtorinë për të Hyra Publike në afat të
përcaktuar për parashtrimin e llogarisë vjetore në pajtim
me ligjin për shoqëri tregtare dhe rregullat e kontabilitetit.
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(2) Subjektet nga neni 31 i këtij ligji tatimin vjetor mbi
të hyrat e përgjithshme e përcaktojnë në formularin “BTAP- Tatimi mbi fitim i të hyrave të përgjithshme” që
dorëzohet në Drejtorinë e të Hyrave Publike në afatin e
përcaktuar për parashtrimin e llogarisë vjetore në pajtim
me Ligjin për shoqëri tregtare dhe rregullat e kontabilitetit
në vitin që vijon pas vitit për të cilin kryhet tatimimi,
ndërsa pagesa e tatimit kryhet më së voni në afat prej 30
ditësh pas afatit për dorëzimin e formularit.
Neni 40
(1) Akontancionet mujore të tatimit mbi fitim në
bilancin tatimor “BT- bilanci tatimor për tatimimin e
fitimit” përcaktohen në shumën e një të dymbëdhjetës nga
tatimi i përcaktuar në bilancin tatimor për vitin e kaluar të
zmadhuara për përqindjen e rritjes kumulative të çmimeve
me pakicë në Republikë nga periudha e kaluar e vitit
përkatësisht deri më 31 janar të vitit të ardhshëm, në raport
me çmimet mesatare me pakicë në vitin paraprak.
(2) Akontacionet mujore paguhet në afat prej 15 ditësh
pas skadimit të çdo muaji kalendarik.
Neni 41
(1) Dallimin ndërmjet akontacioneve të paguara sipas
nenit 40 të këtij ligji dhe detyrimit të vërtetë të tatimit të
llogaritur mbi fitim në pajtim me nenin 39 paragrafin (1) të
këtij ligji, detyruesi obligohet që ta paguajë në afat prej 30
ditësh nga dita e skadimit të afatit për dorëzimin e
llogarisë vjetore.
(2) Nëse detyrësi tatimor në formë të akontacionit ka
paguar shumë më të madhe të tatimit nga shuma e
detyrueshme për pagesë, nga Drejtoria e të Hyrave Publike
mund të kërkojë kthimin e shumës më të madhe të paguar.
(3) Drejtoria për të Hyra Publike është e detyruar që
shumën më të madhe të paguar të tatimit mbi fitim t’ia
kthejë detyrësit me kërkesën e tij, në afat prej 60 ditësh
nga dita e parashtrimit të kërkesës për kthim.
(4) Nëse Drejtoria për të Hyra Publike nuk vendosë
sipas kërkesës për kthimin e tatimit më të madh të paguar
në afat nga paragrafi (3) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës
ka të drejtë që në afat prej tri ditësh pune nga skadimi i
këtij afati të parashtrojë kërkesë në sekretarinë e drejtorit të
Drejtorisë për Hyra Publike për vendosje për kërkesën.
Nëse drejtori nuk ka sekretari, kërkesa parashtrohet në
sekretarinë e selisë së Drejtorisë së të Hyrave Publike.
(5) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës
nga paragrafi (4) i këtij neni i përcakton ministri i
Financave.
(6) Me kërkesën nga paragrafit (4) të këtij neni
parashtruesi i kërkesës dorëzon edhe kopje të kërkesës nga
paragrafi (3) i këtij neni.
(7) Drejtori i Drejtorisë për të Hyra Publike, ose
personi i autorizuar nga ai, është i detyruar që në afat prej
pesë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (4)
i këtij neni në sekretarinë e drejtorit të Drejtorisë për të
Hyra Publike, të vendosë nëse kërkesa është pranuar ose e
refuzuar.
(8) Nëse drejtori i Drejtorisë për të Hyra Publike, ose
personi i autorizuar nga ai, nuk miraton aktvendim në
afatin nga paragrafi (7) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës
mund ta njoftojë Inspektoratin Administrativ Shtetëror në
afat prej pesë ditësh pune.
(9) Inspektorati Administrativ Shtetëror është i detyruar
që në afat prej dhjetë ditëve nga dita e pranimit të njoftimit
nga paragrafi (8) i këtij neni të kryejë mbikëqyrje në
Drejtorinë e të Hyrave Publike, për të konstatuar nëse është
zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri
ditësh pune nga dita e mbikëqyrjes së kryer ta informojë
parashtruesin e kërkesës për masat e mara.
(10) Inspektori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror
nga paragrafi (9) i këtij neni pas mbikëqyrjes së kryer në
pajtim me ligjin, miraton aktvendim me të cilin e detyron
drejtorin e Drejtorisë për të Hyra Publike, ose personin e
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autorizuar nga ai, që në afat prej dhjetë ditëve të vendosë
për kërkesën e parashtruar, përkatësisht ta pranojë ose ta
refuzojë kërkesën dhe ta njoftojë inspektorin për aktin e
miratuar. Me njoftimin dorëzohet kopje nga akti me të cilin
ka vendosur për kërkesën e parashtruar.
(11) Nëse drejtori i Drejtorisë për të Hyra publike ose
personi i autorizuar nga ai, nuk vendos në afatin nga
paragrafi (10) i këtij neni, inspektori do të parashtrojë
kërkesë për ngritje të procedurës për kundërvajtje të
përcaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ dhe do të
përcaktojë afat plotësues prej pesë ditësh pune në të cilin
drejtori i Drejtorisë për të Hyra Publike, ose personi i
autorizuar nga ai, do të vendosë për kërkesën e parashtruar
për çfarë në të njëjtin afat do ta njoftojë inspektorin për
aktin e miratuar. Me njoftimin dorëzohet kopje nga akti me
të cilin ka vendosur për kërkesën e parashtruar. Inspektori
në afat prej tri ditësh pune do ta informojë parashtruesin e
kërkesës për masat e marra.
(12) Nëse drejtori i Drejtorisë për të Hyra Publike, ose
personi i autorizuar nga ai, nuk vendos edhe në afatin
plotësues nga paragrafi (11) i këtij neni, inspektori në afat
prej tri ditësh pune do të parashtrojë fletëparaqitje te
prokurori publik kompetent dhe në këtë afat do ta
informoje parashtruesin e kërkesës për masat e marra.
(13) Nëse inspektori nuk vepron sipas njoftimit nga
paragrafi (8) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës në afat prej
pesë ditësh pune ka të drejtë të parashtrojë ankesë në
sekretarinë e drejtorit të Inspektoratit Administrativ
Shtetëror. Nëse drejtori nuk ka sekretari, kërkesa
parashtrohet në sekretarinë e selisë së Inspektoratit
Administrativ Shtetëror.
(14) Drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror
është i detyruar që në afat prej tri ditësh pune ta shqyrtojë
ankesën nga paragrafi (13) i këtij neni dhe nëse konstaton
se inspektori nuk vepron sipas njoftimit nga parashtruesi i
kërkesës nga paragrafët (9) dhe (10) dhe/ose nuk
parashtron fletëparaqitje në pajtim me paragrafët (11) dhe
(12) të këtij neni, drejtori i Inspektoratit Administrativ
Shtetëror do të parashtrojë kërkesë për ngritjen e
procedurës për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin për
inspeksion administrativ për inspektorin dhe të përcaktojë
afat plotësues prej pesë ditësh pune në të cilin inspektori do
të kryejë mbikëqyrje në Drejtorinë për të Hyra Publike,
nëse është e zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në
afat prej tri ditësh pune nga dita e mbikëqyrjes së kryer ta
informojë parashtruesin e kërkesës për masat e marra.
(15) Nëse inspektori nuk vepron edhe në afatin
plotësues nga paragrafi (14) i këtij neni, drejtori i
Inspektoratit Administrativ Shtetëror do të parashtrojë
fletëparaqitje te prokurori publik kundër inspektorit dhe ne
afat prej tri ditësh pune do ta informojë parashtruesin e
kërkesës për masat e marra.
(16) Ne rastin nga paragrafi (15) i këtij neni drejtori i
Inspektoratit Administrativ Shtetëror menjëherë, e më së
voni ne afat prej një ditë pune, do të autorizojë inspektor
tjetër që ta zbatojë mbikëqyrjen.
(17) Ne rastet nga paragrafi (16) i këtij neni drejtori i
Inspektoratit Administrativ Shtetëror ne afat prej tri ditësh
pune do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e
marra.
(18) Nëse drejtori i Inspektoratit Administrativ
Shtetëror nuk vepron në pajtim me paragrafin (14) të këtij
neni, parashtruesi i kërkesës mund të parashtrojë
fletëparaqitje te prokurori publik kompetent në afat prej
tetë ditësh pune.
(19) Nëse drejtori i Drejtorisë për të Hyra Publike, ose
personi i autorizuar nga ai, nuk vendos ne afatin nga
paragrafi (12) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të
ngritë kontest administrativ para gjykatës kompetente.
(20) Procedura para Gjykatës Administrative është
urgjente.
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(21) Nëse detyrësi i tatimit mbi fitim nuk e kërkon
kthimin e tatimit më të madh të paguar, shuma më e
madhe e paguar do të konsiderohet si akontacion për
periudhën e ardhshme.
Neni 42
Drejtoria për të Hyra Publike kryen kontroll mbi
mënyrën e llogaritjes, pagesës dhe kthimit të tatimit mbi
fitim.
X. DIPOZITA KUNDËRVAJTËSE
Neni 43
(1) Gjobë në shumë deri në shumën e dhjetëfishtë nga
tatimi më pak i paguar në pajtim me dispozitat e këtij
ligji, do t'i shqiptohet detyrësit tatimor për kundërvajtjen e
kryer, nëse për qëllimet e përcaktimit të bazës tatimore
dhe lehtësime tatimore në formularin për llogaritje të
tatimit paraqet të dhëna të pasakta për shkak të cilave
është përcaktuar bazë më e vogël tatimore.
(2) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni
personit përgjegjës të detyrësit të tatimit mbi fitim do t'i
shqiptohet gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në
kundërvlerë me denarë.
(3) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij ligji,
krahas gjobës kryerësit të kundërvajtjes do t'i shqiptohet
sanksioni ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë
në kohëzgjatje prej tri deri në 30 ditë, ndërsa personit
përgjegjës te personi juridik ndalim për kryerje të
profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje prej tri
deri në 15 ditë.
Neni 44
(1) Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen e
kryer detyrësit tatimor- person juridik, nëse:
1) nuk e paguan tatimin e përcaktuar mbi të hyrat e
përgjithshme në afatin e përcaktuar (neni 39 paragrafi (2));
2) në marrëdhëniet me subjektet e lidhura ndërmerr
veprime për pagesën e zvogëluar të tatimit (neni 36);
3) në afatin e përcaktuar nuk e paguan akontacionin
mujor të tatimit mbi fitim (neni 40 paragrafi (2)) ose
4) në afatin e përcaktuar nuk e paguan dallimin
ndërmjet akontacionit të paguar dhe shumës së vërtetë të
detyrueshme në tatimit të llogaritur mbi fitim (neni 41
paragrafi (1)).
(2) Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës
në personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij
neni.
Neni 45
(1) Gjobë në shumë prej 1 500 deri më 2 500 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtjen
e kryer detyruesit tatimor – person juridik pagues i të
hyrave, nëse gjatë pagesës së të hyrave nuk e mban dhe
nuk e paguan tatimin në llogarinë pagesore përkatëse (neni
20 paragrafi (1)).
(2) Gjobë në shumë prej 500 deri ne 1 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet personit përgjegjës
në personin juridik dhe personit fizik – pagues për
kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni.
Neni 46
(1) Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtjen
e kryer detyrësit tatimor - person juridik, nëse nuk i
parashtron Drejtorisë për të Hyra Publike formular përkatës
në afatin e përcaktuar (neni 39).
(2) Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet personit përgjegjës
në personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij
neni.
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XI. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT
Neni 47
Ministri i Financave do të miratojë rregull të veçantë
për zbatimin e dispozitave të këtij ligji me të cilat më
afërsisht do të rregullohen mënyra e llogaritjes dhe pagimit
të tatimit mbi fitim, mënyra e shmangies së lirimit të
dyfishtë ose tatimimit të dyfishtë, si dhe formën dhe
përmbajtjen e formularëve sipas këtij ligji, më së voni deri
në fund të nëntorit të vitit 2014.
Neni 48
(1) Detyrësit tatimor që do të kryejnë pagesa të
fitimeve të akumuluara të realizuara në periudhën prej
2009 deri më 2013 për dividenda dhe për ndarje tjera nga
fitimi pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, e kanë obligim të
llogarisin dhe të paguajnë tatim mbi fitim.
(2) Llogaritja dhe pagesa e tatimit nga paragrafi (1) i
këtij neni, kryhet në formular "TF-DP-Llogaritje e tatimit
mbi fitim të dividendave të paguara dhe pagesave të tjera
nga fitimi".
Neni 49
Për shumën e akontacioneve të paguara mujore të
tatimit mbi fitim të shpenzimeve të papranuara gjatë vitit
2014, detyrësit tatimor i zvogëlohet tatimi i llogaritur mbi
fitim në bilancin tatimor për vitin 2014.
Neni 50
Me fillimin e zbatimit të këtij ligji ndërpritet të
zbatohet Ligji për tatimin mbi fitim “Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 80/93, 33/95, 43/95,
71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003,
120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 85/10, 47/11,
135/11, 79/13 dhe 13/14).
Neni 51
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” ndërsa do
të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2015 me përcaktimin e
fitimit për vitin afarist 2014.
__________
3355.
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 ЕДНОКРАТНО
ОТПИШУВАЊЕ НА ДОЛГОВИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ
Се прогласува Законот за еднократно отпишување
на долговите на граѓаните,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2014 година.
Бр. 07-2935/1
23 јули 2014 година
Скопје

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

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

ЗАКОН
ЗА ЕДНОКРАТНО ОТПИШУВАЊЕ НА ДОЛГОВИТЕ
НА ГРАЃАНИТЕ
Член 1
Со овој закон се уредуваат долговите на граѓаните
кои се предмет на еднократно отпишување, како и условите, начинот и постапката за остварување на правото на еднократен отпис на долговите на граѓаните од
доверителите чии побарувања можат да бидат предмет
на еднократен отпис.
Член 2
Одделни поими употребени во овој закон го имаат
следново значење:
1. „Доверител“ е правно лице кое врши дистрибуција и снабдување со електрична или топлинска енергија, банка или штедилница основана со дозвола за основање и работа од гувернерот на Народната банка на
Република Македонија и правно лице кое има побарувања по основ на радиодифузна такса - Јавното претпријатие Македонска радиотелевизија, како и нотар
пред кого е поднесено барање за издавање на решение
за присилна наплата на долгот и извршител пред кого е
поднесено барање за присилна наплата на долгот и коe
со Министерството за финансии склучилo договор за
еднократно отпишување на долгот;
2. „Должник“ е физичко лице кое е државјанин на
Република Македонија и кое има статус утврден согласно со членот 4 од овој закон, како и физичко лице
кое е државјанин на Република Македонија и кое има
статус утврден согласно со членот 4 од овој закон и кое
е корисник на електрична или топлинска енергија, но
не е директен носител на долгот;
3. „Долг“ е обврска по основ на главен долг за искористена електрична или топлинска енергија, долг по
кредитни картички, пречекорувања на трансакциски
сметки и потрошувачки кредити и долг по основ на радиодифузна такса, како и редовна и казнена камата
поврзани со главниот долг настанати заклучно со 31
декември 2013 година кои ги исполнуваат условите од
членот 3 од овој закон, како и други реално направени
трошоци, како што се платени судски, нотарски и трошоци за извршување пред суд или извршител поврзани
со главниот долг настанати до денот кога доверителот
ги доставил податоците согласно со членот 10 став (3)
од овој закон;
4. „Еднократен отпис“ е бришење на долгот на
должникот од евиденцијата на доверителот и евидентирање на побарување од Република Македонија по основ на даночен кредит согласно со овој закон;
5. „Даночен кредит“ е право на намалување на износот на утврден данок на добивка на правното лице
кое врши дистрибуција и снабдување со електрична
или топлинска енергија, банка или штедилница основана со дозвола за основање и работа од гувернерот на
Народната банка на Република Македонија и правно
лице кое има побарувања по основ на радиодифузна
такса - Јавното претпријатие Македонска радиотелевизија, односно на персоналниот данок на доход на нотарите или извршителите, за дел од износот на долгот кој
доверителот го отпишал на должникот согласно со овој
закон;
6. „Лице изложено на социјален ризик поради смрт,
инвалидитет или потешка болест“ е лице кое поради
смрт на сопружникот, како и поради сопствен инвалидитет или порди инвалидитет на сопружникот, како и
поради сопствена потешка болест или потешка болест
на сопружникот не може да ги отплати долговите кон
доверителите и
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7. „Потешка болест“ е тешка форма на цереброваскуларни заболувања и малигно заболување кои влијаеле врз работната способност, односно на спреченост за
работа.
Член 3
Правото на еднократен отпис согласно со одредбите од овој закон се однесува на долговите за:
1) користење на електрична eнергија настанати заклучно со 31 декември 2013 година, а неплатени подолго од 12 месеци и за кои е започната постапка за наплатa;
2) кредитни картички, дозволени пречекорувања на
трансакциски сметки и потрошувачки кредити по кредитни партии кои не се обезбедени со движен или недвижен имот и кои на 31 декември 2013 година се класифицирани во категорија на ризик „Д“ и/или „Г“ согласно со методологијата на Народната банка на Република Македонија и побарувањата по тие основи кои се
пренесени на вонбилансна евиденција (отпишани побарувања) за кои банката сé уште води постапка за наплата;
3) користење на топлинска енергија настанати заклучно со 31 декември 2013 година, а неплатени подолго од 12 месеци и за кои е отпочната постапка за наплата и
4) радиодифузна такса настанати заклучно со 31 декември 2013 година, а неплатени подолго од 12 месеци
и за кои е започната постапка за наплата, освен за лицата кои со посебен закон се изземени од постапка за
присилна наплата за кои нема да се однесува условот
постапката за наплата да е започната.
Член 4
(1) Правото на еднократен отпис може да го оствари должник кој заклучно со 31 декември 2013 година
имал статус на:
1) корисник на социјална парична помош или на
постојана парична помош;
2) невработено лице евидентирано во Агенцијата за
вработување на Република Македонија како невработено лице кое активно бара работа подолго од 12 месеци
или
3) лице изложено на социјален ризик поради смрт,
инвалидитет или потешка болест.
(2) Лицата од ставот (1) точки 2 и 3 на овој член
правото на еднократен отпис можат да го остварат ако:
1) во 2013 година заедно со брачниот другар не оствариле годишен нето приход поголем од 105.600 денари и
2) со состојба 31 декември 2013 година и во моментот на поднесување на барањето немаат во своја сопственост и/или во сопственост на сопружникот друг
недвижен имот освен станбен објект во кој живеат сами или со своето семејство.
(3) Лицата од ставот (1) точка 2 на овој член кои се
во брачна заедница правото на еднократен отпис можат
да го остварат само доколку и сопружникот е невработено лице кое активно бара работа подолго од 12 месеци.
(4) Лицата од ставот (1) точка 3 на овој член можат
да го остварат правото на еднократен отпис доколку
смртта, инвалидитетот или потешката болест настанале
по 1 јануари 2009 година. Правото на еднократен отпис
се однесува само за неплатени обврски кои пристигнале за плаќање по смртта на сопружникот и/или по сопствениот инвалидитет или инвалидитетот на сопружникот, односно по дијагностицирање на болеста.
(5) Лицата од ставот (1) на овој член правото на еднократен отпис на долг за искористена електрична или
топлинска енергија можат да го остварат и во случај
доколку се утврди дека истите се корисници на услугата, а не се директни носители на долгот.
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(6) Министерот за здравство донесува правилник со
кој поблиску ги пропишува дијагнозите кои се сметаат
како потешка болест, во смисла на овој закон.
Член 5
(1) Еднократниот отпис на долговите се врши врз
доброволна основа, врз основа на договор што доверителот ќе го склучи со Министерството за финансии со
кој се уредуваат меѓусебните права и обврски за еднократно отпишување на долговите.
(2) Услов за склучување на договорот од ставот (1)
на овој член е доверителот да се откаже од побарувањата поврзани со главниот долг кои настанале по 31
декември 2013 година, освен од другите реално направени трошоци, како што се платени судски, нотарски и
трошоци за извршување пред суд или извршител поврзани со главниот долг настанати до денот кога доверителот ги доставил податоците согласно со членот 10
став (3) од овој закон и истите не се предмет на даночен кредит и не може да се побаруваат од должниците.
Член 6
(1) Министерството за финансии објавува јавен повик за склучување на договори за еднократно отпишување на долговите со доверителите, најдоцна во рок од
седум дена од денот на влегувањето во сила на овој закон во три дневни весници кои излегуваат на целата територија на Република Македонија од кои еден на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија.
(2) Времетраењето на јавниот повик е десет дена од
денот на објавувањето на истиот во дневните весници.
(3) Во периодот од ставот (2) на овој член доверителите до Министерството за финансии доставуваат изјава за интерес за склучување на договор и изјава дека се
согласуваат да се откажат од побарувањата од членот 5
став (2) од овој закон.
(4) Договорот од членот 5 став (1) од овој закон може да се склучи најдоцна 30 дена од денот на завршувањето на јавниот повик од ставот (1) на овој член.
(5) По истекот на рокот од ставот (4) на овој член,
Министерството за финансии преку најмалку три дневни весници кои излегуваат на целата територија на Република Македонија од кои еден на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, електронските медиуми и на својата веб страница ја информира јавноста за склучените договори со
доверителите и ги повикува заинтересираните должници да достават барања за еднократен отпис на долговите до месно надлежен центар за социјална работа.
Член 7
(1) За остварување на правото на еднократен отпис,
должникот поднесува барање до Министерството за
труд и социјална политика преку месно надлежниот
центар за социјална работа, во период од 30 дена од денот на објавувањето на повикот од членот 6 став (5) од
овој закон.
(2) Министерот за труд и социјална политика формира Комисија за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на граѓаните (во натамошниот текст: Комисијата).
(3) Во зависност од потребата и обемот на работа,
министерот за труд и социјална политика може да формира една или повеќе комисии од ставот (2) на овој
член.
(4) Комисијата е составена од претседател и шест
члена. Претседателот се назначува на предлог на министерот за труд и социјална политика, а по еден член
предлагаат министерот за финансии, министерот за
здравство, директорот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, директорот на
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Управата за јавни приходи, директорот на Агенцијата
за катастар на недвижности на Република Македонија
и директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија.
(5) Членовите на Комисијата имаат право на надоместок во висина утврдена со актот за нивно назначување.
(6) Владата на Република Македонија формира меѓуресорска Комисија за ревизија на работењето на Комисијата.
(7) За поднесување на барањето од ставот (1) на
овој член не се плаќа административна такса.
(8) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот
за труд и социјална политика.
Член 8
(1) За остварување на правото на еднократен отпис
должникот кој е корисник на социјална парична помош, на постојана парична помош или невработено лице евидентирано во Агенцијата за вработување на Република Македонија како невработено лице кое активно бара работа подолго од 12 месеци, кон барањето од
членот 7 став (1) од овој закон доставува:
1) копија од лична карта, за себе и за брачниот другар;
2) извод од матична книга на венчани;
3) писмена согласност на должникот и неговиот
сопружник за обезбедување на податоци од доверителот и од надлежните институции со цел за спроведување на постапката;
4) копија од последната фактура за топлинска и/или
електрична енергија, доколку долгот е за искористена
електрична или топлинска енергија и
5) договор за закуп и други докази од кои може да
се утврди дека корисникот на електрична или топлинска енергија не е директен носител на долгот, доколку
долгот е за искористена електрична или топлинска
енергија од лице кое не е директен носител на долгот.
(2) За остварување на правото на еднократен отпис
должникот кој е лице изложено на социјален ризик поради смрт, инвалидитет или потешка болест кон барањето од членот 7 став (1) од овој закон доставува:
1) копија од лична карта, за себе и за брачниот другар;
2) извод од матична книга на венчани;
3) извод од матична книга на умрени, доколку долгот е настанат поради смрт;
4) медицинска документација од која може да се утврди дијагнозата и датумот на дијагностицирање на болеста и на губењето на работната способност, односно
на спреченоста за работа;
5) копија од последната фактура за топлинска и/или
електрична енергија, доколку долгот е за искористена
електрична или топлинска енергија;
6) договор за закуп и други докази од кои може да
се утврди дека корисникот на електрична или топлинска енергија не е директен носител на долгот, доколку
долгот е за искористена електрична или топлинска
енергија од лице кое не е директен носител на долгот и
7) писмена согласност на должникот и неговиот
сопружник за обезбедување на податоци од доверителот и од надлежните институции со цел за спроведување на постапката.
Член 9
(1) Комисијата, врз основа на поднесеното барање
од членот 7 став (1) од овој закон, по службена должност, обезбедува:
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1) податоци од Министерството за труд и социјална
политика - Центар за социјална работа дека должникот
е корисник на социјална парична помош или постојана
парична помош, доколку барателот е корисник на таква
помош;
2) податоци од Агенцијата за вработување на Република Македонија дека должникот и неговиот сопружник подолго од 12 месеци активно бараат работа,
доколку барателот е невработено лице кое активно бара работа подолго од 12 месеци;
3) податоци од Управата за јавни приходи за висината на остварените годишни приходи за должникот и
неговиот сопружник, доколку барателот е невработено
лице кое активно бара работа подолго од 12 месеци и
доколку барателот е лице изложено на социјален ризик
поради смрт, инвалидитет или потешка болест;
4) податоци од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија дека лицето е запишано или не е запишано како носител на право во катастар на недвижности и детален преглед на податоци за
имотната состојба за лицето од кои може да се утврди
исполнувањето на условите, доколку барателот е невработено лице кое активно бара работа подолго од 12
месеци и доколку барателот е лице изложено на социјален ризик поради смрт, инвалидитет или потешка болест и/или
5) податоци од Фондот за пензиско и инвалидско
осигурување на Македонија дека должникот е корисник на инвалидска пензија и за висината на пензијата,
доколку барателот е лице изложено на социјален ризик
поради инвалидитет.
(2) Надлежните органи и институции од ставот (1)
на овој член се должни да ги достават податоците, за
чие издавање се надлежни, во рок од 15 работни дена
од денот на приемот на барање од страна на Комисијата.
(3) Министерството за труд и социјална политика е
должно да води евиденција за пристигнатите барања од
членот 7 став (1) од овој закон, за примените податоци
од ставот (1) на овој член и членот 10 став (3) од овој
закон и за донесените акти согласно со членот 11 став
(1) од овој закон.
(4) Содржината и начинот на водење на евиденцијата од ставот (3) на овој член ги пропишува министерот
за труд и социјална политика.
Член 10
(1) Комисијата врз основа на документацијата од
членовите 8 и 9 од овој закон, утврдува дали лицето ги
исполнува условите за право на еднократен отпис согласно со членот 4 од овој закон.
(2) За лицата кои ги исполнуваат условите за остварување на правото на еднократен отпис Комисијата до
доверителите со кои е склучен договор согласно со
членот 5 од овој закон доставува барање за износот на
неговиот долг и за други податоци поврзани со долгот.
(3) Доверителите во рок од 15 работни дена од денот на приемот на барањето до Комисијата ги доставуваат бараните податоци.
(4) Комисијата писмено го известува лицето кое
поднело барање, а не ги исполнува условите од членот
4 од овој закон за остварување на правото на еднократен отпис на долгот.
Член 11
(1) По добивање на податоците од членот 10 став
(3) од овој закон, Комисијата одлучува со акт за остварување на правото на еднократен отпис на долгот на
должникот или за одбивање на барањето за остварување на правото на еднократен отпис на долгот и го доставува до должникот.

25 јули 2014

(2) Актот од ставот (1) на овој член за остварување
на правото на еднократен отпис на долгот на должникот Комисијата го доставува и до доверителот, до Министерството за финансии и до Управата за јавни приходи.
(3) Комисијата го доставува актот од ставот (1) на
овој член со кој се утврдува правото на еднократен отпис на долгот согласно со членот 3 точка 1) од овој закон до единицата на локалната самоуправа или градот
Скопје чиј приход е комуналната такса за користење и
одржување на јавно осветлување.
Член 12
(1) Доверителите кои ќе ги отпишат долговите согласно со одредбите од овој закон, имаат право на даночен кредит. Висината на даночниот кредит ќе се утврди
со договорот од членот 5 став (1) од овој закон и може
да изнесува најмногу до 10% од износот на отпишаните долгови.
(2) Износот на утврдениот даночен кредит во актот
од членот 14 став (2) од овој закон се намалува од износот на утврдениот данок на добивка, согласно со одредбите од Законот за данокот на добивка, односно од
износот на персонален данок на доход согласно со одредбите од Законот за персоналниот данок на доход.
(3) Правото на даночен кредит за доверителот правно лице може да се искористи преку намалување
на обврската за плаќање на данок на добивката утврдена во даночниот биланс или од данокот на вкупен приход.
(4) Доколку, согласно со одредбите од овој закон,
доверителот - правно лице, правото на даночен кредит
го искористува преку намалување на обврската за плаќање на данок на добивка, за утврденото право на даночен кредит до 31 декември 2014 година, даночниот
кредит ќе се користи со намалување на обврските за
плаќање на данок на добивка по даночен биланс за
2014 година и месечни аконтации за 2015 година. За
утврденото право на даночен кредит по 31 декември
2014 година, даночниот кредит ќе се користи почнувајќи со намалување на обврските за плаќање на месечни
аконтации од наредниот месец по месецот во кој е утврдено правото на даночен кредит.
(5) Доколку, согласно со одредбите од овој закон,
на доверителот - нотар и извршител му се утврди право
на даночен кредит, правото на даночен кредит се искористува преку намалување на обврската за плаќање на
персонален данок на доход за приходите од самостојна
дејност. За утврденото право на даночен кредит до 31
декември 2014 година, даночниот кредит ќе се користи
со намалување на обврските за плаќање на персонален
данок на доход по годишниот даночен биланс за 2014
година и месечни аконтации за 2015 година. За утврденото право на даночен кредит по 31 декември 2014 година, даночниот кредит ќе се користи почнувајќи со
намалување на обврските за плаќање на месечни аконтации од наредниот месец по месецот во кој е утврдено
правото на даночен кредит.
(6) Неискористениот износ на даночниот кредит од
ставот (1) на овој член може да се пренесува во наредните даночни периоди до целосно искористување на
вкупниот износ.
(7) Доколку доверителите имаат целосна организациска и капитална поврзаност може да го пренесат правото на даночен кредит на правното лице кое се јавува
како основач на останатите.
(8) Отпишаните долгови од страна на доверителите
правни лица од членот 2 став (1) точка 1 од овој закон,
нема да се третираат како непризнат расход за цели на
данокот на добивка. За побарувања на кои е извршена
исправка на вредноста и за кои е платен данок на добивка согласно со Законот за данок на добивка по под-

Бр. 112 - Стр. 23

несените даночни биланси заклучно со деловната 2013
година, доверителите имаат право на намалување на
даночната основа на која се пресметува данокот на добивка во даночниот биланс за годината врз основа на
актот од членот 14 став (2) од овој закон.
(9) Доверителите се должни да ги отпишат долговите на сите должници кои ги исполнуваат условите од
овој закон и за кои се донесени акти согласно со членовите 11 став (2) и 14 став (2) од овој закон.
Член 13
(1) Нотарот, односно извршителот има право на даночен кредит во висина на реално направените трошоци во постапката пред нотар, односно извршител заради наплата на долгот.
(2) Нотарот, односно извршителот го отпишува
долгот во целост, вклучувајќи го целокупното побарување кое го имаат спрема должникот.
Член 14
(1) Доверителот до Министерството за финансии на
секои три месеци доставува барање за стекнување на
право на даночен кредит. Кон барањето приложува копии од актите за остварување на правото на еднократен
отпис на долгот на должникот и преглед на должниците чии долгови се отпишуваат со износ на долг, поединечно и збирно.
(2) Министерот за финансии, или од него овластено
лице, во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето од ставот (1) на овој член, донесува акт за стекнување на правото на даночен кредит на доверителот.
(3) Примерок од актот од ставот (2) на овој член се
доставува до Управата за јавни приходи и до доверителот.
(4) По добивање на актот од ставот (2) на овој член,
доверителот е должен во рок од 15 работни дена да го
избрише долгот на должникот од својата евиденција и
сметководствено да евидентира побарување од Република Македонија во форма на даночен кредит утврден
со договорот од членот 5 став (1) од овој закон, односно со актот од ставот (2) на овој член и за истото да ги
извести должникот и Управата за јавни приходи.
Член 15
(1) Единицата на локалната самоуправа или градот
Скопје во рок од 15 дена од приемот на актот од членот
11 став (3) од овој закон донесува акт за отпис на долгот по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување и истото го доставува до
должникот.
(2) Управата за јавни приходи во рок од 15 дена од
приемот на актот од членот 11 став (2) од овој закон
донесува акт за отпис на долгот по основ на обврска за
еднократна посебна такса пресметана на долгот по основ на радиодифузна такса.
Член 16
(1) Надзор над примената на овој закон врши Управата за јавни приходи.
(2) Управата за јавни приходи е должна да води
евиденција за актите од членoвите 11 став (2) и 14 став
(3) од овој закон и известувањата за извршен отпис на
долгот на должникот од членот 14 став (4) од овој закон.
Член 17
Започнатите постапки за присилна наплата на долговите на должниците утврдени со овој закон се запираат на денот кога доверителот ги доставил податоците
согласно со членот 10 став (3) од овој закон.
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Член 18
Подзаконските акти чие донесување е предвидено
со овој закон ќе се донесат во рок од десет дена од влегувањето во сила на овој закон.
Член 19
Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на граѓаните ќе се
формира во рок од десет дена од влегувањето во сила
на овој закон.
Член 20
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR FALJE TË NJËHERSHME TË BORXHEVE TË
QYTETARËVE
Neni 1
Me këtë ligj rregullohen borxhet e qytetarëve të cilat
janë lëndë e faljes së njëhershme, si dhe kushtet, mënyra
dhe procedura për realizimin e të drejtës së faljes së njëhershme të borxheve të qytetarëve nga kreditorët kërkesat e të
cilëve mund të jenë lëndë e faljes së njëhershme.
Neni 2
Nocione të caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë
këtë domethënie:
1. "Kreditor" është personi juridik i cili kryen
shpërndarje dhe furnizim me energji elektrike ose termike,
banka ose kursimorja e themeluar me leje për themelim
dhe punë nga guvernatori i Bankës Popullore të Republikës
së Maqedonisë dhe personi juridik i cili ka kërkesa në bazë
të taksës radiodifuzive - Ndërmarrja Publike Radio Televizioni Maqedonas, si dhe noteri para të cilit është parashtruar kërkesë për dhënie të aktvendimit për pagesë të detyrueshme të borxhit dhe përmbaruesi para të cilit është
parashtruar kërkesë për pagesë të detyrueshme të borxhit
dhe i cili me Ministrinë e Financave ka lidhur marrëveshje
për falje të njëhershme të borxhit;
2. "Borxhli" është personi fizik i cili është shtetas i
Republikës së Maqedonisë dhe i cili ka status të përcaktuar
në pajtim me nenin 4 të këtij ligji, si dhe personi fizik i cili
është shtetas i Republikës së Maqedonisë dhe i cili ka
status të përcaktuar në pajtim me nenin 4 të këtij ligji dhe i
cili është shfrytëzues i energjisë elektrike ose termike por
nuk është bartës i drejtpërdrejtë i borxhit;
3. "Borxh" është detyrimi në bazë të borxhit kryesor
për energji të shfrytëzuar elektrike ose termike, borxhi nga
kartela kreditore, tejkalimi i llogarive të transaksionit dhe
kredive konsumatore dhe borxhi në bazë të taksës
radiodifuzive, si dhe kamata e rregullt dhe ndëshkuese të
lidhura me borxhin kryesor të krijuar përfundimisht me 31
dhjetor .2013 të cilat i plotësojnë kushtet nga neni 3 të këtij
ligji, si dhe shpenzimet tjera të bëra reale, siç janë
shpenzime të paguara gjyqësore, te noteri dhe shpenzime
përmbarimi para gjykatës ose përmbaruesit të lidhura me
borxhin kryesor të krijuara deri në ditën kur kreditori i ka
dorëzuar të dhënat në pajtim me nenin 10 paragrafin (3) të
këtij ligji;
4. "Falje e njëhershme" është shlyerja e borxhit të
borxhliut nga evidenca e kreditorit dhe evidentimi i
kërkesave të Republikës së Maqedonisë në bazë të kredisë
tatimore në pajtim me këtë ligj;
5. "Kredi tatimore" është e drejta e zvogëlimit të
shumës së tatimit të përcaktuar të fitimit të personit juridik
i cili kryen shpërndarje dhe furnizim me energji elektrike
dhe termike, bankës ose kursimores të themeluar me leje
për themelim dhe punë nga guvernatori i Bankës Popullore
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të Republikës së Maqedonisë dhe personit juridik i cili ka
kërkesa në bazë të taksës radiodifuzive - Ndërmarrjes
Publike Radio Televizioni Maqedonas, përkatësisht të
tatimit personal mbi fitim të noterëve ose përmbaruesve,
për një pjesë të shumës së borxhit të cilin kreditori ia ka
shlyer borxhliut në pajtim me ligjin;
6. "Person i ekspozuar në rrezik social për shkak të
vdekjes, invaliditetit ose sëmundjes më të rëndë" është
personi i cili për shkak të vdekjes së bashkëshortit, si dhe
për shkak të invaliditetit personal ose për shkak të
invaliditetit të bashkëshortit, si dhe për shkak të sëmundjes
personale më të rëndë ose sëmundjes më të rëndë të
bashkëshortit nuk mund t'i paguajë borxhet ndaj
kreditorëve dhe
7. "Sëmundje më e rëndë" është forma e rëndë e
sëmundjeve cerebrovaskulare dhe sëmundjeve malinje e
cila ndikon në aftësinë e punës, përkatësisht në pengesën
për punë.
Neni 3
E drejta në falje të njëhershme në pajtim me dispozitat
e këtij ligji ka të bëjë me borxhet për:
1) shfrytëzim të energjisë elektrike të krijuara
përfundimisht me 31 dhjetor 2013, e të papaguara më
shumë se 12 muaj e për të cilat është filluar procedurë
arkëtimi;
2) kartela kreditore, tejkalime të lejuara në llogari të
transaksionit dhe kredi konsumatore për parti kreditore të
cilat nuk janë të siguruara me pasuri të tundshme ose të
patundshme e të cilat më 31 dhjetor 2013 janë klasifikuar
në kategorinë e rrezikut "D" dhe/ose "G" në pajtim me
metodologjinë e Bankës Popullore të Republikës së
Maqedonisë dhe kërkesat sipas atyre bazave të cilat janë të
bartura në evidencën jashtë bilancit (kërkesa të shlyera) për
të cilat banka ende mban procedurë për arkëtim;
3) shfrytëzim të energjisë termike përfundimisht me 31
dhjetor 2013, e të papaguara më gjatë se 12 muaj dhe për të
cilat është filluar procedurë për arkëtim dhe
4) taksë radiodifuzive të krijuar përfundimisht me 31
dhjetor 2013, e të papaguara më gjatë se 12 muaj dhe për të
cilat është filluar procedurë për arkëtim, përveç për
personat të cilët me ligj të veçantë janë përjashtuar nga
procedura për pagesë të detyrueshme për të cilat nuk ka të
bëjë kushti që procedura për arkëtim të jetë e filluar.
Neni 4
(1) Të drejtën e faljes së njëhershme mund ta realizojë
borxhliu i cili përfundimisht me 31 dhjetor 2013 ka pasur
status të:
1) shfrytëzuesit të ndihmës sociale në para ose të
ndihmës së përhershme në para,
2) personit të papunë i evidentuar në Agjencinë për
Punësim të Republikës së Maqedonisë si person i
papunësuar i cili në mënyrë aktive kërkon punë më gjatë se
12 muaj dhe
3) personi i ekspozuar në rrezik social për shkak të
vdekjes, invaliditetit ose sëmundjes më të rëndë.
(2) Personat nga paragrafi (1) pika 2 dhe 3 të këtij neni,
të drejtën e faljes së njëhershme mund ta realizojnë nëse:
1) në vitin 2013 së bashku me bashkëshortin nuk kanë
realizuar neto të hyra vjetore më të mëdha se 105 600
denarë dhe
2) me gjendjen 31 dhjetor 2013 dhe në momentin e
parashtrimit të kërkesës nuk kanë në pronë personale
dhe/ose në pronë të bashkëshortit pronë tjetër të
patundshme përveç objektit të banimit në të cilin jetojnë
vetë ose me familjen e tyre.
(3) Personat nga paragrafi (1) pika 2 të këtij neni të
cilët janë në bashkësi martesore të drejtën e faljes së
njëhershme mund ta realizojnë vetëm nëse edhe
bashkëshorti është person i papunësuar i cili në mënyrë
aktive kërkon punë më gjatë se 12 muaj.
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(4) Personat nga paragrafi (1) pika 3 të këtij neni mund
ta realizojnë të drejtën e faljes së njëhershme nëse vdekja,
invaliditeti ose sëmundja më e rëndë është krijuar pas 1
janarit 2009. E drejta në faljes së njëhershme ka të bëjë
vetëm për detyrime të papaguara të cilat kanë arritur për
pagesë pas vdekjes së bashkëshortit dhe/ose invaliditetit
personal ose invaliditetit të bashkëshortit, përkatësisht pas
diagnozës së sëmundjes.
(5) Personat nga paragrafi (1) i këtij neni të drejtën e
faljes së njëhershme të borxhit për energjinë e shfrytëzuar
elektrike ose termike mund ta realizojnë edhe në rast se
përcaktohet se të njëjtit janë shfrytëzues të shërbimit,
ndërsa nuk janë bartës të drejtpërdrejtë të borxhit.
(6) Ministri i Shëndetësisë miraton rregullore me të
cilën më afërsisht i përcakton diagnozat të cilat
konsiderohen si sëmundje më e rëndë sipas këtij ligji.
Neni 5
(1) Shlyerja e njëhershme e borxheve kryhet në bazë
vullnetare, në bazë të marrëveshjes të cilën kreditori do ta
lidhë me Ministrinë e Financave me të cilën rregullohen të
drejtat dhe detyrimet e ndërsjella për falje të njëhershme të
borxheve.
(2) Kusht për lidhje të marrëveshjes nga paragrafi (1) ti
këtij neni është që kreditori të heqë dorë nga kërkesat e
lidhura me borxhin kryesor të cilat janë krijuar pas 31
dhjetor 2013, përveç nga shpenzimet tjera të bëra reale, siç
janë shpenzimet e paguara gjyqësore, të noterit dhe
shpenzime përmbarimi para gjykatës ose përmbaruesit të
lidhura me borxhin kryesor deri në ditën kur kreditori i ka
dorëzuar të dhënat në pajtim me nenin 10 paragrafi (3) të
këtij ligji, dhe të njëjtat nuk janë lëndë e kredisë tatimore
dhe nuk mund të kërkohen nga borxhlinjtë.
Neni 6
(1) Ministria e Financave shpall ftesë publike për lidhje
të marrëveshjeve për falje të njëhershme të borxheve me
kreditorët, më së voni në afat prej shtatë ditësh nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji në tri gazeta ditore të cilat dalin
në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë prej të
cilave një në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e
qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.
(2) Kohëzgjatja e ftesës publike është dhjetë ditë nga
dita e shpalljes së saj në gazetat ditore.
(3) Në periudhën nga paragrafi (2) i këtij neni
kreditorët në Ministrinë e Financave dorëzojnë deklaratë
për interes për lidhje të marrëveshjes dhe deklaratë se
pajtohen të heqin dorë nga kërkesat nga neni 5 paragrafi
(2) të këtij ligji.
(4) Marrëveshja nga neni 5 paragrafi (1) të këtij ligji
mund të lidhet më së voni 30 ditë nga dita e përfundimit të
ftesës publike nga paragrafi (1) i këtij neni.
(5) Pas përfundimit të afatit nga paragrafi (4) i këtij
neni, Ministria e Financave nëpërmjet të së paku tri
gazetave ditore të cilat dalin në territorin e Republikës së
Maqedonisë prej të cilave një në gjuhën të cilën e flasin së
paku 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë,
mediet elektronike edhe në ueb faqen e tyre e informon
publikun për marrëveshjet e lidhura me kreditorët dhe i
fton borxhlinjtë e interesuar të dorëzojnë kërkesa për falje
të njëhershme të borxheve te qendra kompetente e njësisë
për ndihmë sociale.
Neni 7
(1) Për realizim të së drejtës së faljes së njëhershme,
borxhliu parashtron kërkesë te Ministria e Punës dhe
Politikës Sociale nëpërmjet qendrës së njësisë kompetente
për ndihmë sociale, në periudhë prej 30 ditësh nga dita e
shpalljes së ftesës nga neni 6 paragrafi (5) të këtij ligji.
(2) Ministri i Punës dhe Politikës Sociale formon
Komision për veprim për kërkesat për falje të njëhershme
të borxheve të qytetarëve (në tekstin e mëtejmë:
Komisioni).
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(3) Në varësi nga nevoja dhe vëllimi i punës, ministri i
Punës dhe Politikës Sociale mund të formojë një ose më
shumë komisione nga paragrafi (2) të këtij neni.
(4) Komisioni është i përbërë prej kryetarit dhe gjashtë
anëtarëve. Kryetari emërohet me propozim të ministrit të
Punës dhe Politikës Sociale, ndërsa nga një anëtar
propozon ministri i Financave, ministri i Shëndetësisë,
drejtori i Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të
Maqedonisë, drejtori i Drejtorisë për të Hyra Publike,
drejtori i Agjencisë për Kadastër të Patundshmërive i
Republikës së Maqedonisë dhe drejtori i Agjencisë për
Punësim i Republikës së Maqedonisë.
(5) Anëtarët e Komisionit kanë të drejtë kompensimi në
lartësi të përcaktuar me aktin e emërimit të tyre.
(6) Qeveria e Republikës së Maqedonisë formon
Komision ndërresorial për revizion të punës së Komisionit.
(7) Për parashtrim të kërkesës nga paragrafi (1) i këtij
nenin nuk paguhet taksë administrative.
(8) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës
nga paragrafi (1) i këtij neni i përcakton ministri i Punës
dhe Politikës Sociale.
Neni 8
(1) Për realizimin e të drejtës për falje të njëhershme
borxhliu i cili është shfrytëzues i ndihmës sociale në para, i
ndihmës së përhershme në para ose personi i papunësuar i
evidentuar në Agjencinë për Punësim të Republikës së
Maqedonisë si person i papunësuar i cili në mënyrë aktive
kërkon punë më gjatë se 12 muaj, me kërkesën nga neni 7
paragrafi (1) të këtij ligji dorëzon:
1) kopje nga letërnjoftimi, për vete dhe për
bashkëshorten;
2) certifikatë nga libri i amzës i të kurorëzuarve;
3) pëlqim me shkrim të borxhliut dhe bashkëshortit për
sigurimin e të dhënave nga kreditori dhe nga institucionet
kompetente për qëllime të zbatimit të procedurës;
4) kopje nga fatura e fundit për energji termike dhe/ose
elektrike, nëse borxhi është për energji të shfrytëzuar
elektrike ose termike dhe
5) marrëveshje për qiramarrje dhe dëshmi tjetër prej të
cilave mund të përcaktohet se shfrytëzuesi i energjisë
elektrike ose termike nuk është bartës i drejtpërdrejtë i
borxhit, nëse borxhi është për energji elektrike ose termike
të shfrytëzuar nga person i cili nuk është bartës i
drejtpërdrejtë i borxhit.
(2) Për realizimin e të drejtës së faljes së njëhershme,
borxhliu i cili është person i ekspozuar në rrezik social për
shkak të vdekjes, invaliditetit ose sëmundjes më e rëndë,
me kërkesën nga nenin 7 paragrafi (1) të këtij neni
dorëzon:
1) kopje nga letërnjoftimi, për vete dhe për
bashkëshorten;
2) certifikatë nga libri i amzës i të kurorëzuarve;
3) certifikatë nga libri i amzës i të vdekurve, nëse
borxhi është krijuar për shkak të vdekjes;
4) dokumentacion mjekësor nga i cila mund të
përcaktohet diagnoza dhe data e diagnozës së sëmundjes
dhe e humbjes së aftësisë së punës, përkatësisht të
pengesës për punë;
5) kopje nga fatura e fundit për energji termike dhe/ose
elektrike, nëse borxhi është për energji të shfrytëzuar
elektrike ose termike;
6) marrëveshje për qiramarrje dhe dëshmi tjera prej të
cilave mund të përcaktohet se shfrytëzuesi i energjisë
elektrike ose termike nuk është bartës i drejtpërdrejtë i
borxhit, nëse borxhi është për energji të shfrytëzuar
elektrike ose termike nga person i cili nuk është bartës i
drejtpërdrejtë i borxhit dhe
7) pëlqim me shkrim të borxhliut dhe bashkëshortes së
tij për sigurimin e të dhënave nga kreditori dhe nga
institucionet kompetente me qëllim të zbatimit të
procedurës.
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Neni 9
(1) Komisioni, në bazë të kërkesës së parashtruar nga
neni 7 paragrafi (1) të këtij ligji, me detyrë zyrtare,
siguron:
1) të dhëna nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale
- Qendra për punë sociale se borxhliu është shfrytëzues i
ndihmës sociale në para ose ndihmës së përhershme në
para, nëse kërkuesi është shfrytëzues i ndihmës së tillë;
2) të dhëna nga Agjencia për Punësim e Republikës së
Maqedonisë se borxhliu dhe bashkëshortja e tij më gjatë se
12 muaj në mënyrë aktive kërkojë punë, nëse kërkuesi
është person i papunësuar i cili në mënyrë aktive kërkon
punë më gjatë se 12 muaj;
3) të dhëna nga Drejtoria për të Hyra Publike për
lartësinë e të hyrave të realizuara vjetore për borxhliun dhe
bashkëshorten e tij, nëse kërkuesi është person i
papunësuar i cili në mënyrë aktive kërkon punë më gjatë se
12 muaj dhe nëse kërkuesi është person i ekspozuar në
rrezik social për shkak të vdekjes, invaliditetit ose
sëmundjes më të rëndë;
4) të dhëna nga Agjencia për Kadastër të
Patundshmërive e Republikës së Maqedonisë se personi
është i regjistruar ose nuk është i regjistruar si bartës i të
drejtës në kadastrën e patundshmërive dhe pasqyrë të
hollësishme të të dhënave për gjendjen pronësore për
personin nga të cilat mund të përcaktohet plotësimi i
kushteve, nëse kërkuesi është person i papunësuar i cili në
mënyrë aktive kërkon punë më gjatë se 12 muaj dhe nëse
kërkuesi është person i ekspozuar në rrezik social për
shkak të vdekjes, invaliditetit ose sëmundjes më të rëndë
dhe/ose
5) të dhëna nga Fondi për Sigurim Pensional dhe
Invalidor i Maqedonisë se borxhliu është shfrytëzues i
pensionit invalidor dhe për lartësinë e pensionit, nëse
kërkuesi është person i ekspozuar në rrezik social për
shkak të invaliditetit.
(2) Organet dhe institucionet kompetente nga paragrafi
(1) i këtij neni, janë të obliguara t'i dorëzojnë të dhënat për
lëshimin e të cilave janë kompetente, në afat prej 15 ditësh
nga dita e pranimit të kërkesës nga Komisioni.
(3) Ministria e Punës dhe Politikës Sociale është e
obliguar të mbajë evidencë për kërkesat e arritura nga neni
7 paragrafi (1) të këtij ligji, për të dhënat e pranuara nga
paragrafi (1) i këtij neni dhe neni 10 paragrafi (3) të këtij
ligji dhe për aktet e miratuara në pajtim me nenin 11
paragrafin (1) të këtij ligji.
(4) Përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së evidencës
nga paragrafi (3) i këtij neni i përcakton ministri i Punës
dhe Politikës Sociale.
Neni 10
(1) Komisioni në bazë të dokumentacionit sipas neneve
8 dhe 9 të këtij ligji, përcakton se personi i plotëson kushtet
për të drejtën e faljes së njëhershme në pajtim me nenin 4
të këtij ligji.
(2) Për personat të cilët i plotësojnë kushtet për
realizimin e të drejtës së faljes së njëhershme, Komisioni te
kreditori me të cilin është lidhur marrëveshje në pajtim me
nenin 5 të këtij ligji, dorëzon kërkesë për shumën e borxhit
të tij dhe për të dhëna tjera të lidhura me borxhin.
(3) Kreditori në afat prej 15 ditësh pune nga dita e
pranimit të kërkesës te Komisioni i dorëzon të dhënat e
kërkuara.
(4) Komisioni me shkrim e njofton personin i cili ka
parashtruar kërkesë ndërsa nuk i plotëson kushtet nga neni
4 të këtij ligji për realizimin e të drejtës së faljes së
njëhershme të borxhit.
Neni 11
(1) Pas marrjes së të dhënave nga neni 10 paragrafi (3)
të këtij ligji, Komisioni vendos me akt për realizim të së
drejtës së faljes së njëhershme të borxhit të borxhliut ose
për refuzim të kërkesës për realizimin e të drejtës së faljes
së njëhershme të borxhit dhe e dorëzon te borxhliu.
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(2) Akti nga paragrafi (1) i këtij neni për realizimin e të
drejtës së faljes së njëhershme të borxhit të borxhliut,
Komisioni e dorëzon edhe te kreditori, te Ministria e
Financave dhe te Drejtoria për të Hyra Publike.
(3) Komisioni e dorëzon aktin nga paragrafi (1) të këtij
neni me të cilin përcaktohet e drejta e faljes së njëhershme
të borxhit në pajtim me nenin 3 pika 1) të këtij ligji, te
njësia e vetadministrimit lokal ose qyteti i Shkupit të hyrat
e të cilës janë taksa komunale për shfrytëzim dhe
mirëmbajtje të ndriçimit publik.
Neni 12
(1) Kreditorët të cilit do t'i shlyejnë borxhet në pajtim
me dispozitat e këtij ligji, kanë të drejtë në kredi tatimore.
Lartësia e kredisë tatimore do të përcaktohet me
marrëveshje nga neni 5 paragrafi (1) të këtij ligji dhe mund
të jetë më së shumti deri në 10% nga shuma e borxheve të
shlyera.
(2) Shuma e kredisë tatimore e përcaktuar në aktin
sipas nenit 14 paragrafi (2) të këtij ligji zvogëlohet nga
shuma e tatimit të përcaktuar në fitim, në pajtim me
dispozitat të Ligjit për tatim mbi fitim, përkatësisht nga
shuma e tatimit personal mbi fitim në pajtim me dispozitat
të Ligjit për tatim personal mbi fitim.
(3) E drejta e kredisë tatimore për kreditorin - person
juridik mund të shfrytëzohet nëpërmjet zvogëlimit të
detyrimit për pagesë të tatimit mbi fitim të përcaktuar në
bilancin tatimor ose të tatimit mbi të hyrat e përgjithshme.
(4) Nëse, në pajtim me dispozitat e këtij ligji, kreditori
- person juridik, të drejtën e kredisë tatimore e shfrytëzon
nëpërmjet zvogëlimit të detyrimit për pagesë të tatimit mbi
fitim, për të drejtën e përcaktuar të kredisë tatimore deri më
31 dhjetor 2014, kredia tatimore do të shfrytëzohet me
zvogëlimin e detyrimeve për pagesë të tatimi mbi fitim për
bilancin tatimor për vitin 2014 dhe akontacioneve mujore
për vitin 2015. Për të drejtën e përcaktuar të kredisë
tatimore pas 31 dhjetorit 2014, kredia tatimore do të
shfrytëzohet duke filluar me zvogëlimin e detyrimeve për
pagesë të akontacioneve mujore nga muaji i ardhshëm pas
muajit në të cilin është përcaktuar e drejta e kredisë
tatimore.
(5) Nëse, në pajtim me dispozitat e këtij ligji, kreditorit
- noter dhe përmbarues i përcaktohet e drejta e kredisë
tatimore, e drejta e kredisë tatimore shfrytëzohet nëpërmjet
zvogëlimit të detyrimit për pagesë të tatimit personal mbi
fitim për të hyrat nga veprimtaria e pavarur. Për të drejtën e
përcaktuar të kredisë tatimore deri më 31 dhjetor 2014,
kredia tatimore do të shfrytëzohet me zvogëlimin e
detyrimeve për pagesë të tatimit personal mbi fitim sipas
bilancit tatimor vjetor për vitin 2014 dhe akontacioneve
mujore për vitin 2015. Për të drejtën e përcaktuar të kredisë
për 31 dhjetor 2014, kredia tatimore do të shfrytëzohet
duke filluar me zvogëlimin e detyrimeve për pagesë të
akontacioneve mujore nga muaji i ardhshëm pas muajit në
të cilin është përcaktuar e drejta e kredisë tatimore.
(6) Shuma e pashfrytëzuar e kredisë tatimore nga
paragrafi (1) i këtij neni mund të bartet në periudhat e
ardhshme tatimore deri te shfrytëzimi i plotë i shumës së
përgjithshme.
(7) Nëse kreditorët kanë lidhshmëri të plotë
organizuese dhe të kapitalit mund t'ia bartin të drejtën e
kredisë tatimore personit juridik i cili paraqitet si
themelues i të tjerave.
(8) Borxhet e shlyera nga kreditorët persona juridikë
nga neni 2 paragrafi (1) pika 1 të këtij ligji, nuk do të
trajtohen si shpenzim i papranuar për qëllime të tatimit mbi
fitim. Për kërkesat në të cilat është bërë korrigjim i vlerës
dhe për të cilat është paguar tatim mbi fitim në pajtim me
Ligjin për tatim mbi fitim sipas bilanceve të parashtruara
tatimore përfundimisht me vitin afarist 2013, kreditorët
kanë të drejtë në zvogëlim të bazës tatimore në të cilën
llogaritet tatimi mbi fitim në bilancin tatimor për vitin në
bazë të aktit nga neni 14 paragrafi (2) të këtij ligji.
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(9) Kreditorët janë të obliguar t'i shlyejnë borxhet e të
gjithë borxhlinjve të cilit i plotësojnë kushtet sipas këtij
ligji dhe për të cilat janë miratuar akte në pajtim me nenet
11 paragrafi (2) dhe 14 paragrafi (2) të këtij ligji.

Neni 19
Komisioni për veprim për kërkesat për falje të
njëhershme të borxheve të qytetarëve do të formohet në
afat prej dhjetë ditësh nga hyrja në fuqi të këtij ligji.

Neni 13
(1) Noteri, përkatësisht përmbaruesi ka të drejtë për
kredi tatimore në lartësi të shpenzimeve të bëra reale në
procedurën para noterit, përkatësisht përmbaruesit për
shkak të arkëtimit të borxhit.
(2) Noteri, përkatësisht përmbaruesi e shlyen borxhin
plotësisht, duke e përfshirë kërkesën e plotë të cilën e ka
ndaj borxhliut.

Neni 20
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
3356.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

Neni 14
(1) Kreditori në Ministrinë e Financave në çdo tre muaj
dorëzon kërkesë për fitimin e të drejtës së kredisë tatimore.
Me kërkesës dorëzon kopje nga aktet për realizim të së
drejtës së faljes së njëhershme të borxhit të borxhliut dhe
pasqyrë të borxhlinjve borxhet e të cilëve shlyhen në
shumë të borxhit, individualisht dhe së bashku.
(2) Ministri i Financave ose personi i autorizuar nga ai,
në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës nga
paragrafi (1) i këtij neni, miraton akt për fitim të së drejtës
së kredisë tatimore të kreditorit.
(3) Ekzemplari i aktit nga paragrafi (2) i këtij neni
dorëzohet te Drejtoria për të Hyra Publike dhe te kreditori.
(4) Pas marrjes së aktit nga paragrafi (2) i këtij neni,
kreditori është i obliguar që në afat prej 15 ditësh pune t'ia
shlyejë borxhin borxhliut nga evidenca e tij dhe në mënyrë
kontabiliste të evidentojë kërkesa nga Republika e
Maqedonisë në formë të kredisë tatimore të përcaktuar me
marrëveshjen nga neni 5 paragrafi (1) të këtij ligji,
përkatësisht me aktin nga paragrafi (2) i këtij neni dhe për
këtë t'i njoftojë borxhliun dhe Drejtorinë për të Hyra
Publike.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2014 година.
Бр. 07 – 2936/1
23 јули 2014 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Neni 17
Procedurat e filluara për pagesë të detyrueshme të
borxheve të borxhlinjve të përcaktuara me këtë ligj
ndërpritet në ditën kur kreditori i ka dorëzuar të dhënat në
pajtim me nenin 10 paragrafi (3) të këtij ligji.

Член 1
Во Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2002,
79/2007, 88/2008, 67/10, 44/11, 188/13 и 43/14), во членот 5 точката 2 се менува и гласи:
„Здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителното здравствено осигурување, и тоа:
- доброволно здравствено осигурување согласно со
Законот за доброволно здравствено осигурување и/или
- исплата на фиксни парични износи и/или
- надоместок за покритие на други трошоци кои не
се покриени со доброволното здравствено осигурување.“
Во точката 19 бројот „23“ се заменува со бројот
„25“.
По точката 23 се додаваат две нови точки 24 и 25,
кои гласат:
„24. Осигурување на ануитети за корисници на пензии од задолжително капитално финансирано пензиско
осигурување согласно со Законот за исплата на пензии
и пензиски надоместоци од капитално финансирано
пензиско осигурување и
25. Осигурување на ануитети за корисници на пензиски надоместоци од доброволно капитално финансирано пензиско осигурување согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално
финансирано пензиско осигурување.“

Neni 18
Aktet nënligjore miratimi i të cilave është paraparë me
këtë ligj do të miratohen në afat prej dhjetë ditësh nga
hyrja në fuqi e këtij ligji.

Член 2
Во членот 6 став (1) точка 2 бројот „23“ се заменува
со бројот „25“.
Ставот (2) се менува и гласи:

Neni 15
(1) Njësia e vetëqeverisjes lokale ose Qyteti i Shkupit
në afat prej 15 ditësh pune nga pranimi i aktit nga neni 11
paragrafi (3) të këtij ligji, miraton akt për falje të borxhit në
bazë të taksës komunale për shfrytëzim dhe mirëmbajtje të
ndriçimit publik dhe e dorëzon atë te borxhliu.
(2) Drejtoria për të Hyra Publike në afat prej 15 ditësh
nga pranimi i aktit nga neni 11 paragrafi (2) të këtij ligji
miraton akt për falje të borxhit në bazë të detyrimit për
taksë të veçantë të njëhershme të llogaritur në borxh në
bazë të taksës radiodifuzive.
Neni 16
(1) Mbikëqyrje mbi zbatimin e këtij ligji kryen
Drejtoria për të Hyra Publike.
(2) Drejtoria për të Hyra Publike është e obliguar që të
mbajnë evidencë për aktet nga nenet 11 paragrafi (2) dhe
14 paragrafi (3) të këtij ligji dhe njoftimet për falje të kryer
të borxhit të borxhliut nga neni 14 paragrafi (4) të këtij
ligji.
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„По исклучок на одредбите од ставот (1) на овој
член, друштвото за осигурување што врши работи на
осигурување во групата на осигурување на живот
може, како дополнително осигурување кон осигурувањето на живот, да врши работи на осигурување од класите на осигурување од членот 5 точки 1 и 2 од овој закон.“

5) осигурување на ануитети за корисници на пензии
од доброволно капитално финансирано пензиско осигурување од членот 5 точка 25 од овој закон;
6) здравствено осигурување кое не е покриено со
задолжителното здравствено осигурување и
7) други класи на осигурување за кои се издвојува
математичка резерва.“

Член 3
Во членот 23 ставот (5) се менува и гласи:
„Доколку бројот на членовите на органот на управување се намали под минималниот број согласно со
Законот за трговските друштва, надзорниот орган на
друштвото е должен во рок од 60 дена од денот на
престанувањето на функцијата на членот на орган на
управување до Агенцијата за супервизија на осигурување да поднесе барање за добивање на согласност за
именување на член на орган на управување.“

Член 10
Членот 98 се менува и гласи:
„Друштвото за осигурување е должно за секој одделен фонд на средства, кои ја покриваат математичката
резерва, да отвори посебна сметка во банка на која ќе
се вршат сите уплати и од која ќе се извршуваат сите
исплати што се однесуваат на средствата кои ја покриваат математичката резерва.“

Член 4
Во членот 27 став (1) точка 2 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.
Во точката 3 зборовите: „став (4)“ се заменуваат со
зборовите: „ставови (1), (2), (3) и (4)“, а точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“.
По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:
„4) лицето е разрешено од функцијата член на орган на управување во друштвото.“
Член 5
Во членот 40 став (1) точка 1 зборовите: „една година“ се заменуваат со зборовите: „шест месеци“.
Во ставот (3) точка 3 зборовите: „од точките 1 до 4“
се бришат.
Член 6
Во членот 66 став (1) точка 4 точката и запирката
се заменуваат со сврзникот „и“.
Во точката 5 сврзникот „и“ се заменува со точка.
Точката 6 се брише.
Член 7
Во членот 88 став (1) точка 3 зборовите: „Република Македонија или“ се бришат.
Точката 4 се менува и гласи:
„обврзници и други должнички хартии од вредност
издадени или за кои гарантира Република Македонија
на домашниот пазар;“.
Член 8
Во членот 89 став (2) точка 4 по зборот „вредност“
се додаваат зборовите: „и удели“.
Член 9
Во членот 92 ставот (2) се менува и гласи:
„Друштвото за осигурување е должно да издвои посебни средства (фондови на средства), кои ја покриваат
математичката резерва за секоја од следниве класи на
осигурување:
1) осигурување од групата на осигурување на живот, освен осигурувањето од точките 2, 3, 4 и 5 на овој
став;
2) осигурување на живот каде што инвестициониот
ризик е на товар на осигуреникот, со исклучок на преносните премии, резерви за штети и дополнителните
технички резерви за гарантираното минимално плаќање;
3) осигурување на тонтина;
4) осигурување на ануитети за корисници на пензии
од задолжително капитално финансирано пензиско
осигурување од членот 5 точка 24 од овој закон;

Член 11
Во членот 116 став (7) зборовите: „членот 120“ се
заменуваат со зборовите: „членот 121“.
Член 12
Во членот 120 ставот (2) се менува и гласи:
„Друштвото за осигурување е должно до Агенцијата за супервизија на осигурување да достави неревидиран годишен финансиски извештај најдоцна до 1 март
во тековната за претходната година.“
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Друштвото за осигурување е должно до
Агенцијата за супервизија на осигурување да достави
примерок од годишниот извештај за работењето заедно
со извештајот за извршената ревизија во рок од осум
дена од денот на усвојувањето на годишниот извештај
за работењето.“
Ставот (3) станува став (4).
Член 13
Во членот 127 ставовите (3) и (4) се менуваат и
гласат:
„(3) Извештаите од ставовите (1) и (2) на овој член
се поднесуваат до надзорниот орган на друштвото за
осигурување на мислење.
(4) Надзорниот орган на друштво за осигурување е
должен годишниот извештај за внатрешната ревизија
заедно со мислењето од ставот (3) на овој член да ги
достави до Собранието на акционери, а во рок од осум
дена од денот на усвојувањето од страна на Собранието на акционери да ги достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.“
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Годишниот извештај за внатрешната ревизија
заедно со мислењето од ставот (3) на овој член задолжително се става на дневен ред на Годишното собрание на акционери, заедно со ревизорскиот извештај на
друштвото за осигурување.“
Член 14
Во членот 129 став (1) втората реченица се брише.
Во ставот (3) алинеја 2 по зборот „друштвото“ се
додаваат зборовите: „за осигурување“.
Член 15
Во членот 130 зборовите: „ревизорот е должен за
тоа веднаш да ја извести Агенцијата за супервизија на
осигурување“ се заменуваат со зборовите: „друштвото
за ревизија е должно за тоа веднаш писмено да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување“.
Член 16
Во членот 131 ставовите (3) и (4) се бришат.
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Член 17
По членот 131 се додаваат два нови наслови и два
нови члена 131-а и 131-б, кои гласат:

Во ставот (3) кој станува став (4) по зборот „премија“ се додаваат зборовите: „и за доставување на извештаите од ставот (3) на овој член“.

„Доставување на ревизорски извештаи до Агенцијата за супервизија на осигурување

Член 20
Во членот 151 став (1) точка 3 зборовите: „148 став
(4) “ се бришат.

Член 131-а
(1) Друштвото за ревизија е должно ревизорскиот
извештај истовремено да го достави до органот на управување и надзорниот орган на друштвото за осигурување и до Агенцијата за супервизија на осигурување
најдоцна до 30 април во тековната година за претходната календарска година.
(2) Агенцијата за супервизија на осигурување може
од друштвото за ревизија да бара дополнителни објаснувања и податоци во врска со извештајот за извршената ревизија.
(3) Друштвото за ревизија е должно на барање на
Агенцијата за супервизија на осигурување да и ги направи достапни работните материјали од ревизијата на
друштвото.
(4) Агенцијата за супервизија на осигурување нема
да го прифати извештајот за извршена ревизија ако утврди дека не се темели врз објективни податоци за финансиската состојба во друштвото, доколку не е изработен во согласност со членот 131 од овој закон и/или
друштвото за ревизија при вршење на ревизијата не постапувало согласно со ревизорските стандарди и процедури.
(5) Доколку Агенцијата за супервизија на осигурување не го прифати извештајот за извршената ревизија,
за тоа ги известува друштвото за осигурување, Институтот за овластени ревизори и Советот за унапредување и надзор на ревизијата во рок од 45 дена од добивањето на извештајот.
(6) Во случаите од ставот (4) на овој член, Агенцијата за супервизија на осигурување ќе побара од друштвото за осигурување да назначи друго друштво за ревизија кое ќе изготви нов извештај.
(7) Сите трошоци настанати во врска со назначување на друго друштво за ревизија согласно со ставот (6)
на овој член ги поднесува друштвото за осигурување.
Неиздавање на согласност и не прифаќање на извештај на друштво за ревизија
Член 131-б
Агенцијата за супервизија на осигурување во наредните три години нема да даде согласност на друштво за ревизија да врши ревизија на финансиските и
консолидираните финансиски извештаи на друштво за
осигурување и нема да прифати извештај од друштво
за ревизија:
1) кое вршело ревизија во друштво за осигурување
без согласноста од членот 129 од овој закон и/или
2) чиј извештај за извршена ревизија Агенцијата за
супервизија на осигурување не го прифатила заради
причините од членот 131-а од овој закон.“
Член 18
Во членот 148 ставот (4) се брише.
Ставот (5) станува став (4).
Член 19
Во членот 150-а по ставот (2) се додава нов став
(3), кој гласи:
„(3) Осигурителното брокерско друштво е должно
еднаш месечно до Агенцијата за супервизија на осигурување да доставува извештај за бројот на склучени договори и за износот на наплатената и пренесената премија.“

Член 21
Во членот 154-ѓ зборот „Комисијата“ се заменува
со зборот „Агенцијата“.
Член 22
Во членот 154-ф став (6) зборовите: „став (5)“ се заменуваат со зборовите: „став (7)“.
Член 23
Во членот 154-х став (4) по зборовите: „почеток на“
се додаваат зборовите : „обуката, односно“, а по зборот
„дозволи“ се додаваат зборовите: „присуство на обуката, односно“.
Член 24
Во членот 158-б став (1) точка 5 зборовите: „до
Агенцијата“ се бришат.
Член 25
Во членот 158-љ став (1) точката 7) се менува и
гласи:
„надоместоци за спроведување на обуки и испити
согласно со членовите 154-х и 154-ш од овој закон и“.
Член 26
Во членот 158-м зборовите: „во износ определен со
финансискиот план на Агенцијата“ се бришат.
Член 27
Во членот 158-њ ставот (3) се брише.
Ставот (4) станува став (3).
Член 28
Во членот 165 став (1) точка 9 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 10,
која гласи:
„10) бројот на членови на органот на управување се
намалил под минималниот број утврден со Законот за
трговските друштва, а друштвото за осигурување подолго од 60 дена не поднело барање за добивање согласност за член на орган на управување за друго лице
и“.
Точката 10 станува точка 11.
Член 29
Во членот 168 став (1) точката 5 се менува и гласи:
„бројот на членови на органот на управување се намалил под минималниот број утврден со Законот за трговските друштва, а друштвото за осигурување не добило согласност за член на орган на управување подолго од шест месеци;“.
По точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:
„6) од извештајот на посебната управа од членот
168-д став (2) од овој закон Агенцијата процени дека
финансиската состојба на друштвото не се подобрила;“.
Точките 6 и 7 стануваат точки 7 и 8.
Член 30
Во членот 168-е став (4) зборовите: „се подобрила“
се заменуваат со зборовите „не се подобрила, а “, зборовите: „одлука за отворање на ликвидација над друштвото за осигурување, односно одлука за утврдување
услови за отворање на ликвидација“ се заменуваат со
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зборовите: „ќе донесе решение за исполнување на услови за отворање на ликвидација, односно решение за
исполнување на услови за отворање на стечајна постапка“.
Член 31
Во членот 169 став (1) точка 1 точката и запирката
се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите „а не
постојат услови за стечај и“.
Во точката 2 точката и запирката се заменуваат со
запирка и се оддаваат зборовите : „а не постојат услови
за стечај.“
Точките 3 и 4 се бришат.
Во ставот (2) точка 2 точката и запирката се заменуваат со точка.
Точките 3 и 4 се бришат.
Член 32
Членот 179 се менува и гласи:
„(1) Договорите за осигурување од класите на осигурување во рамките на групата на неживотно осигурување склучени со друштвата за осигурување престануваат по истекот на 30 дена од отворање на ликвидационата постапка на друштвото за осигурување.
(2) Договорите за осигурување од членот 192 точки
1 и 4 од овој закон престануваат по истекот на 30 дена
од отворање на ликвидационата постапка на друштвото
за осигурување, освен доколку истите, со согласност на
осигурениците, се пренесат на други друштва за осигурување.
(3) Договорите за осигурување на ануитети на корисници на пензија и пензиски надоместоци од задолжителното и доброволното капитално финансирано
пензиско осигурување од членот 192 точки 2 и 3 од
овој закон не престануваат со денот на отварање на
ликвидационата постапка и истите задолжително се
пренесуваат на други друштва за осигурување, односно
на пензиските фондови.
(4) На преносот на договорите од ставовите (2) и (3)
на овој член соодветно се применуваат одредбите за
пренос на договорите во стечајна постапка од членовите 194, 195 и 195-а од овој закон.“
Член 33
Во членот 185 зборовите: „На спроведување на стечајна“ се заменуваат со зборовите: „Доколку со овој закон поинаку не е уредено, на стечајната“.
Член 34
Членот 189 се менува и гласи:
„(1) Договорите за осигурување во класите на осигурување од групата на неживотно осигурување престануваат по истекот на 30 дена од денот на отворањето
на стечајната постапка на друштвото за осигурување.
(2) Договорите за осигурување од членот 192 точки
1 и 4 од овој закон престануваат по истекот на 30 дена
од денот на отворањето на стечајната постапка на
друштвото за осигурување, освен доколку истите, со
претходна согласност на осигурениците, се пренесат на
други друштва за осигурување согласно со одредбите
од членот 195-а од овој закон.
(3) Договорите за осигурување од членот 192 точки
2 и 3 од овој закон не престануваат со денот на отворање на стечајната постапка и истите задолжително се
пренесуваат согласно со одредбите од членовите 194 и
195 од овој закон.“
Член 35
Членот 191 се менува и гласи:
„(1) Побарувањата кои произлегуваат од договорите за осигурување имаат првенство на намирување од
останатите расположливи средства кои влегле во стечајната маса пред побарувањата на останатите стечајни
доверители.
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(2) Побарувањата од ставот (1) на овој член од останатите расположливи средства кои влегле во стечајната
маса се намируваат по следниов редослед:
1) побарувања кои произлегуваат од осигурувањето
од членот 192 точка 2 од овој закон, во висина на потребното покритие за осигурувањето од кое произлегува
тоа побарување, а кои не можат да бидат намирени од
фондот на средства кои ја покриват математичката резерва за тоа осигурување;
2) побарувања кои произлегуваат од осигурувањето
од членот 192 точка 3 од овој закон, во висина на потребното покритие за осигурувањето од кое произлегува
тоа побарување, а кои не можат да бидат намирени од
фондот на средства кои ја покриват математичката резерва за тоа осигурување;
3) побарувања кои произлегуваат од осигурувањето
од членот 192 точки 1 и 4 од овој закон, во висина на
потребното покритие за осигурувањето од кое произлегува тоа побарување, а кои не можат да бидат намирени од фондот на средства кои ја покриват математичката резерва за тоа осигурување;
4) побарувања кои произлегуваат од неживотното
осигурување и други класи на осигурување за кои не
биле издвоени средства кои ја покриваат математичката резерва, а кои се однесуваат на надоместок на штети
настанати пред денот на отворањето на стечајна постапка и
5) побарувања по основ на компензација на дел од
премијата за периодот по престанокот на договорите за
осигурување.
(3) Редоследот во намирување на побарувањата утврден во ставот (2) на овој член соодветно се применува при пренос на договорите за осигурување согласно
со членовите 194, 195 и 195-а од овој закон.“
Член 36
Членот 192 се менува и гласи:
„Одредбите од членовите 193, 194, 195, 195-а, 195б, 196, 197 и 198 од овој закон се применуваат на:
1) осигурувањето на живот од членот 5 точки 19,
20, 21, 22 и 23 од овој закон;
2) осигурувањето на ануитети на корисници на пензија од задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување од членот 5 точка 24 од овој закон;
3) осигурувањето на ануитети на корисници на пензиски надоместоци од доброволното капитално финансирано пензиско осигурување од членот 5 точка 25 од
овој закон и
4) осигурувањето од последици на несреќен случај
и доброволно здравствено осигурување за кои се применуваат табели за веројатност и пресметки слично како кај осигурувањето на живот.“
Член 37
Насловот на членот 193 и членот 193 се менуваат и
гласат:
„Постапки во случај на стечај на друштво кое врши
работи на осигурување во класите на осигурување за
кои се издвојува математичка резерва
Член 193
(1) Стечајниот управник е должен во рок од осум
дена од денот на отворање на стечајната постапка на
друштво за осигурување кое врши работи на осигурување во класите на осигурување за кои се издвојува математичка резерва од кураторот да бара во рок од осум
дена да ја утврди висината на побарувањата од договорите за осигурување, висината на средствата кои ја
покриваат математичката резерва и заклучување на
списокот на сите вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва на секој поединечен
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фонд на средства кои ја покриваат математичката резерва со состојба на денот на отворањето на стечајната
постапка.
(2) Во стечајната постапка секој поединечен фонд
на средства кој ја покрива математичката резерва претставува посебна стечајна маса.
(3) По утврдување на висината на побарувањата од
договорите за осигурување, висината на средствата кои
ја покриваат математичката резерва и заклучување на
списокот на вложувања на средствата кои ја покриваат
математичката резерва во однос на секој поединечен
фонд на средства од страна на кураторот и заклучување на списокот на останати расположливи средства на
друштвото кои влегле во стечајната маса од страна на
стечајниот управник со состојба на денот на отворање
на стечајната постапка, се спроведуваат следниве постапки по следниов редослед:
1) пренос на договорите за осигурување од членот
192 точка 2 од овој закон, заедно со фондот на средства
кои ја покриваат математичката резерва во однос на
тие договори, а доколку овие средства не се доволни,
согласно со одредбите од членот 191 став (2) точка 1
од овој закон, се пренесува и соодветен дел од останатите расположливи средства на друштвото кои влегле
во стечајната маса на друштвото, во висина на потребното покритие;
2) пренос на договорите за осигурување од членот
192 точка 3 од овој закон, заедно со фондот на средства
кои ја покриваат математичката резерва во однос на
тие договори, а доколку овие средства не се доволни,
согласно со одредбите од членот 191 став (2) точка 2
од овој закон, се пренесува и соодветен дел од останатите расположливи средства на друштвото кои влегле
во стечајната маса на друштвото, во висина на потребното покритие;
3) пренос на договорите за осигурување од членот
192 точки 1 и 4 од овој закон за кои осигурениците дале согласност за пренос, заедно со соодветен дел од
фондот на средства кои ја покриваат математичката резерва во однос на тие договори, а доколку овие средства не се доволни, согласно со одредбите од членот
191 став (2) точка 3 од овој закон, се пренесува и соодветен дел од останатите расположливи средства на
друштвото кои влегле во стечајната маса на друштвото,
во висина на потребното покритие по тие договори за
осигурување и
4) поединечно намирување на побарувањата по основ на договорите за осигурување од членот 192 точки
1 и 4 од овој закон за кои осигурениците не дале согласност за пренос, од соодветниот дел од фондот на
средства кои ја покриваат математичката резерва во
однос на тие договори, а доколку овие средства не се
доволни, согласно со одредбите од членот 191 став (2)
точка 3 од овој закон и од соодветниот дел на останатите расположливи средства на друштвото кои влегле
во стечајната маса на друштвото, во висина на потребното покритие по тие договори за осигурување.
(4) Преносот на договорите за осигурување од членот 192 точки 2 и 3 од овој закон е задолжителен и истиот се спроведува согласно со одредбите од членот
194, односно членот 195 од овој закон.
(5) Преносот на договорите за осигурување од членот 192 точки 1 и 4 од овој закон не е задолжителен и
истиот се спроведува само за договорите за кои осигурениците дале претходна согласност за пренос и доколку аукцијата е успешна. Преносот се спроведува согласно со одредбите од членот 195-а од овој закон.
(6) Под останати расположливи средства кои влегле
во стечајната маса на друштвото се подразбираат расположливите средства на друштвото во стечај намалени за фондовите на средства кои ја покриваат математичката резерва.
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(7) Преносот на договорите се врши по пат на аукции спроведени од Агенцијата.
(8) Агенцијата поблиску ги пропишува начинот на
спроведување на аукциите и на преносот на договорите
на други друштва за осигурување, како и начинот на
утврдување на соодветниот дел на расположливите
средства од членовите 194 ставови (4), (5) и (8), 195
ставови (1) и (3) и 195-а став (1) од овој закон и на соодветниот дел од средствата на фондот на математичката резерва од членот 195-а став (1) од овој закон.“
Член 38
Насловот на членот 194 и членот 194 се менуваат и
гласат:
„Постапка на пренос на договорите за осигурување
на ануитети на корисници на пензија од задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување
Член 194
(1) Во рок од 15 дена од денот на утврдувањето на
висината на побарувањата од договорите за осигурување, висината на средствата кои ја покриваат математичката резерва и заклучување на списокот на сите
вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва на секој поединечен фонд со состојба на
денот на отворањето на стечајната постапка од страна
на кураторот согласно со членот 193 став (1) од овој закон, Агенцијата спроведува аукција за пренос на договорите за осигурување на живот од членот 192 точка 2
од овој закон и на средствата од фондот на средства
кои ја покриваат математичката резерва по однос на
тие договори и, доколку е потребно, на останатите расположливи средства кои влегле во стечајната маса на
друштвото за осигурување.
(2) На аукцијата може да учествуваат друштвата за
осигурување кои имаат дозвола од Агенцијата за вршење на осигурување на живот од класата на осигурување од членот 192 точка 2 од овој закон.
(3) На аукцијата друштвата за осигурување даваат
понуди за најнизок износ на средства кои ја покриваат
математичката резерва кои треба да ги добијат од
друштвото кое е во постапка на стечај притоа преземајќи целосна одговорност за исплата на 100% од обврските по договорите за осигурување на живот од
членот 192 точка 2 од овој закон.
(4) Доколку фондот на средства кои ја покриваат
математичката резерва во однос на договорите од членот 192 точка 2 од овој закон е понизок од најнискиот
понуден износ на средства кои треба да се добијат од
друштвото кое е во постапка на стечај, со цел да се зголеми износот на средства кои се пренесуваат, стечајниот управник става на располагање и соодветен дел од
останатите расположливи средства кои влегле во стечајната маса на друштвото во висина на потребното
покритие по тие договори за осигурување.
(5) Доколку и вкупниот износ на средства од фондот на средства кои ја покриваат математичката резерва и останатите расположливи средства кои влегле во
стечајната маса на друштвото е понизок од најнискиот
понуден износ на средства кои треба да се добијат од
друштвото кое е во постапка на стечај, договорите за
осигурување заедно со фондот на средства кои ја покриваат математичката резерва и соодветниот дел од останатите расположливи средства се пренесуваат на
друштвото за осигурување кое понудило најнизок износ на средства при што обврските спрема осигурениците пропорционално се намалуваат согласно со учеството на вкупниот износ на средства кои ја покриваат
математичката резерва во однос на тие договори за
осигурување и соодветниот дел од останатите расположливи средства во најнискиот понуден износ на
средства кои треба да се добијат од друштвото во стечај.
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(6) За преносот на договорите согласно со ставот
(5) на овој член е потребна согласност од друштвото за
осигурување кое понудило најниска цена.
(7) Во случај на преземање на целосна одговорност
согласно со ставот (3) на овој член, доколку фондот на
средства кој ја покрива математичката резерва во однос на договорите од членот 192 точка 2 од овој закон
е повисок од најнискиот понуден износ на средства кои
треба да се добијат од друштвото кое е во постапка на
стечај, фондот на средства кој ја покрива математичката резерва во целост се пренесува на друштвото кое понудило најнизок износ на средства.
(8) Доколку на аукцијата не се јави ниту едно друштво кое врши осигурување на работи на живот од класата на осигурување од членот 192 точка 2 од овој закон, или друштвото кое понудило најнизок износ на
средства не даде согласност од ставот (6) на овој член,
стечајниот управник во рок од пет дена од завршувањето на аукцијата ги пренесува договорите за осигурување од класата на осигурување на ануитети за надоместоци на пензии, заедно со фондот на средства кој ја
покрива математичката резерва во однос на тие договори и сите или дел од останатите расположливи средства кои влегле во стечајната маса на друштвото, во задолжителен пензиски фонд со кој управува пензиско
друштво кое наплатува најнизок износ на надоместокот од членот 98 став (1) точка б) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување. Доколку пензиските друштва наплатуваат ист надоместок, средствата се пренесуваат во задолжителниот пензиски фонд кој остварил највисок принос објавен
во јуни, односно декември пред датумот на аукцијата.
(9) Пред преносот на средствата во задолжителниот
пензиски фонд, стечајниот управник до пензиското
друштво доставува евиденција со лични податоци и износ на средства за секое лице кое има склучено договор за осигурување од членот 192 точка 2 од овој закон.
(10) Со преносот на средствата од ставот (8) на овој
член од друштвото за осигурување во задолжителниот
пензиски фонд се пренесува и правото на сопственост
на тие средства, односно финансиските инструменти и
останатите расположливи средства кои се пренесуваат.
Друштвото кое управува со задолжителниот пензиски
фонд е должно да го усогласи инвестирањето на овие
инструменти и средства со видовите на инструменти и
ограничувањата за инвестирање согласно со Законот за
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, во рок од шест месеци од денот на преносот на
средствата.
(11) По преносот на средствата согласно со ставот
(8) на овој член, исплатата на пензии се врши преку
програмирани повлекувања согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално
финансирано пензиско осигурување.
(12) Преносот на договорите и средствата и исплатата на пензиите согласно со ставовите (8), (9), (10) и
(11) на овој член се врши согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување.“
Член 39
Насловот на членот 195 и членот 195 се менуваат и
гласат:
„Постапка на пренос на договорите за осигурување
на ануитети на корисници на пензиски надоместоци од
доброволното капитално финансирано пензиско осигурување
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Член 195
(1) Во рок од пет дена од преносот на договорите
согласно со членот 194 од овој закон, а доколку друштвото над кое е отворена стечајна постапка нема договори за осигурувања на живот од членот 192 точка 2 од
овој закон во рок од 15 дена од денот на утврдувањето
на висината на побарувањата од договорите за осигурување, висината на средствата кои ја покриваат математичката резерва и заклучување на списокот на сите
вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва на секој поединечен фонд со состојба на
денот на отворањето на стечајната постапка од страна
на кураторот согласно со членот 193 став (1) од овој закон, Агенцијата спроведува аукција за пренос на договорите за осигурувања од членот 192 точка 3 од овој
закон и на средствата од фондот на средства кои ја покриваат математичката резерва по однос на тие договори и, доколку е потребно, на останатите расположливи
средства кои влегле во стечајната маса на друштвото.
(2) На аукцијата и преносот на договорите и средствата од ставот (1) на овој член соодветно се применуваат одредбите од членот 194 ставови (2), (3), (4), (5),
(6) и (7) од овој закон.
(3) Доколку на аукцијата не се јави ниту едно друштво кое врши осигурување на работи на живот од класата на осигурување од членот 192 точка 3 од овој закон, или друштвото кое понудило најнизок износ на
средства не даде согласност согласно со членот 194
став (6) од овој закон, стечајниот управник во рок од
пет дена од завршувањето на аукцијата ги пренесува
договорите за осигурување од класата на осигурување
на ануитети за надоместоци на пензии заедно со расположливиот фонд на средства кои ја покриваат математичката резерва во однос на тие договори и/или сите
или дел од останатите расположливи средства кои
влегле во стечајната маса на друштвото, во доброволен
пензиски фонд со кој управува пензиско друштво кое
наплатува најнизок износ на надоместокот од членот
117 став (1) точка б) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување. Доколку
пензиските друштва наплатуваат ист надоместок, средствата се пренесуваат во доброволниот пензиски фонд
кој остварил највисок принос објавен во јуни, односно
декември пред датумот на аукцијата.
(4) Пред преносот на средствата во доброволниoт
пензиски фонд, стечајниот управник до пензиското
друштво доставува евиденција со лични податоци и износ на средства за секое лице кое има склучено договор за осигурување од членот 192 точка 3 од овој закон.
(5) Со преносот на средствата од ставот (3) на овој
член од друштвото за осигурување во доброволниот
пензиски фонд се пренесува и правото на сопственост
на тие средства, односно финансиските инструменти и
останатите расположливи средства кои се пренесуваат.
Друштвото кое управува со доброволниот пензиски
фонд е должно да го усогласи инвестирањето на овие
инструменти и средства со видовите на инструменти и
ограничувањата за инвестирање согласно со Законот за
доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, во рок од шест месеци од денот на преносот на
средствата.
(6) По преносот на средствата согласно со ставот
(3) на овој член, исплатата на пензии се врши преку
програмирани повлекувања согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално
финансирано пензиско осигурување.
(7) Преносот на договорите и средствата и исплатата на пензиите согласно со ставовите (3), (4), (5) и (6)
на овој член се врши согласно со Законот за исплата на
пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување.“
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Член 40
По членот 195 се додаваат два наслови и два нови
члена 195-а и 195-б, кои гласат:
„Постапка на пренос на договорите за осигурување на
живот, освен договорите за осигурувањето на ануитети на корисници на пензија од задолжително капитално
финансирано пензиско осигурување и доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и на договорите за осигурувањето од последици на несреќен
случај и доброволно здравствено осигурување
Член 195-а
(1) Во рок од пет дена од преносот на договорите
согласно со членот 194, односно членот 195 од овој закон, а доколку друштвото над кое е отворена стечајна
постапка нема договори за осигурување на живот од
членот 192 точки 2 и 3 од овој закон, во рок од 15 дена
од денот на утврдувањето на висината на побарувањата
од договорите за осигурување, висината на средствата
кои ја покриваат математичката резерва и заклучување
на списокот на сите вложувања на средствата кои ја
покриваат математичката резерва на секој поединечен
фонд со состојба на денот на отворањето на стечајната
постапка од страна на кураторот согласно со членот
193 став (1) од овој закон, Агенцијата спроведува аукција за пренос на договорите за осигурувања од членот
192 точки 1 и 4 од овој закон и на соодветен дел од
средствата од фондот на средства кои ја покриваат математичката резерва по однос на тие договори и, доколку е потребно, на соодветен дел од останати расположливи средства кои влегле во стечајната маса на
друштвото.
(2) На аукцијата и преносот од ставот (1) на овој
член соодветно се применуваат одредбите од членот
194 ставови (2), (3), (4), (5), (6) и (7) од овој закон.
(3) За пренос на договорите за осигурување од ставот (1) на овој член е потребна поединечна согласност
од секој осигуреник.
(4) Доколку на аукцијата не се јави ниту едно друштво кое врши осигурување на работи на живот од класата на осигурување од членот 192 точки 1 и 4 од овој
закон, или друштвото кое понудило најнизок износ на
средства не даде согласност согласно со членот 194
став (6) од овој закон, побарувањата по договорите од
ставот (1) на овој член се намируваат поединечно согласно со членот 195-б од овој закон.
Постапка на поединечно намирување на побарувањата
од договорите за осигурување на живот, освен договорите за осигурувањето на ануитети на корисници на
пензија од задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и на договорите за осигурувањето од последици на несреќен случај и доброволно
здравствено осигурување
Член 195-б
(1) Во рок од пет дена од денот на спроведувањето
на аукција на која не се јавило ниту едно друштво кое
врши работи од класата на осигурување од членот 192
точки 1 и/или 4 од овој закон, или друштвото кое понудило најнизок износ на средства не даде согласност
согласно со членот 194 став (6) од овој закон, кураторот ги презема сите мерки за поединечно намирување
на побарувањата по основ на договорите за осигурување за кои осигурениците дале согласност за пренос, како и по основ на договорите за осигурување за кои осигурениците не дале согласност за пренос.
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(2) Лицата кои имаат право на побарување во однос
на договорите за осигурување од членот 192 точки 1
и/или 4 од овој закон имаат првенство на намирување
на овие побарувања од фондот на средства кои ја покриваат математичката резерва, во износ еднаков на
потребното покритие предвидено со договорите за осигурување од кои произлегуваат овие побарувања пред
побарувањата на останатите стечајни доверители.
(3) Доколку расположливиот фонд на средства кои
ја покриваат математичката резерва на друштвото кое е
во стечајна постапка не се доволни за покривање на
100% од износот на побарувањата од ставот (2) на овој
член, стечајниот управник ги користи сите расположливи средства на друштвото кое е во стечајна постапка што влегле во стечајната маса на друштвото, а
кои не биле пренесени на друго друштво за осигурување, односно пензиските друштва.
(4) Доколку и вкупниот износ на расположливите
средства кои ја покриваат математичката резерва и останатите расположливи средства кои влегле во стечајната маса на друштвото е понизок од износот на побарувања од ставот (2) на овој член, побарувањата се намируваат пропорционално на односот меѓу вкупната
вредност на расположливите средства и износот на
вкупните побарувања кои друштвото има обврска да ги
намири.“
Член 41
Во членот 197 став (1) зборовите: „ставот 1 на членот 195“ се заменуваат со зборовите: „член 192“.
Член 42
Во членот 198 став (1) зборовите: „ставот 1 од членот 195“ се заменуваат со зборовите: „член 192“.
Член 43
Членот 199 се брише.
Член 44
Во членот 235-а став (1) зборовите: „членот 237,
237-а, 237-б, 237-в и 237-г“ се заменуваат со зборовите:
„членовите 237, 237-а, 237-б, 237-в, 237-г и 237-д“.
Член 45
Во членот 235-в зборовите: „во членот 237 од“ се
заменуваат со зборот „со“.
Член 46
Во членот 236-а став (1) точка 1 зборовите: „148
ставови (4) и (5)“ се заменуваат со зборовите: „148 став
(4)“.
Член 47
Членот 236-ж се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластениот актуар ако веднаш не ја извести Агенцијата
за околностите од членот 116 став (8) од овој закон.
(2) Покрај глобата за прекршокот од ставот (1) на
овој член, на овластениот актуар ќе му се изрече забрана за вршење на дејност во времетраење од една до три
години.“
Член 48
Во членот 237 став (1) точка 8 зборовите: „не издвои средства кои ги покриваат техничките резерви“ се
заменуваат со зборовите: „не издвои технички резерви“.
Во точката 9 зборовите: „не издвои средства кои ја
покриваат математичката резерва“ се заменуваат со
зборовите: „не издвои математичка резерва“.
Точката 11 се менува и гласи:
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„не води трговски книги и/или не изготвува и доставува годишни извештаи согласно со членовите 117
до 121 и 127 од овој закон или работи спротивно на
прописите донесени врз основа на членот 122 од овој
закон.“
Во точката 13 зборовите: „и до Агенцијата не ги
достави извештаите од ревизијата во предвидениот рок
согласно со членот 129 став (1) на овој закон“ се бришат.
Член 49
По членот 237-г се додава нов член 237-д, кој
гласи:
„Член 237-д
(1) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на друштво
за ревизија, доколку:
1) не доставува известувања до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно со членот 130 од
овој закон;
2) изврши ревизија спротивно на одредбите од членот 131 од овој закон;
3) не го достави ревизорскиот извештај до Агенцијата во рокот предвиден во членот 131-а став (1) од
овој закон;
4) на Агенцијата не и ги направи достапни работните материјали од извршената ревизија на друштвото
согласно со членот 131-а став (3) од овој закон и
5) ревизорскиот извештај не се темели на објективни факти и докази согласно со членот 131-а став (4) од
овој закон.
(2) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во
друштвото за ревизија за прекршокот од ставот (1) на
овој член.“
Член 50
Друштвата за осигурување треба да извршат усогласување на вложувањата на техничките резерви согласно со членот 7 од овој закон најдоцна до 15 септември 2014 година.
Член 51
Осигурителните брокерски друштва се должни во
рок од една година од денот на влегувањето во сила на
овој закон, според динамика што ќе ја утврди Агенцијата, да ја пренесат на друштвата за осигурување премијата што ја наплатиле, а не ја пренеле до денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Агенцијата ја одзема дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на осигурителните брокерски друштва кои нема да постапат согласно со ставот
(1) на овој член.
Член 52
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од четири месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 53
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 SUPERVIZION TË SIGURIMIT
Neni 1
Në Ligjin për supervizion të sigurimit ("Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë" numër 27/2002, 79/2007,
88/2008, 67/10, 44/11, 188/13 dhe 43/14) në nenin 5 pika 2
ndryshohet si vijon:
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"Sigurimi shëndetësor që nuk është mbuluar me
sigurimin e detyrueshëm shëndetësor si vijon:
- sigurimi shëndetësor vullnetar në pajtim me Ligjin
për sigurim shëndetësor vullnetar dhe/ose
- pagesa e shumave fikse me para dhe/ose
- kompensimi për mbulim të shpenzimeve tjera që nuk
janë mbuluar me sigurimin shëndetësor vullnetar."
Në pikën 19 numri "23" zëvendësohet me numrin "25".
Pas pikës 23 shtohen dy pika të reja 24 dhe 25, si
vijojnë:
"24. Sigurimi i anuiteteve për shfrytëzuesit e
pensioneve nga sigurimi i detyrueshëm pensional me
financim kapital në pajtim me Ligjin për pagesë të
pensioneve dhe kompensimeve të pensioneve nga sigurimi
pensional me financim kapital dhe
25. Sigurimi i anuiteteve për shfrytëzuesit e
kompensimeve të pensioneve nga sigurimi pensional
vullnetar me financim kapital në pajtim me Ligjin për
pagesë të pensioneve dhe kompensimeve të pensioneve nga
sigurimi pensional me financim kapital."
Neni 2
Në nenin 6 paragrafi (1) pika 2 numri "23"
zëvendësohet me numrin "25".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Me përjashtim të dispozitave nga paragrafi (1) të këtij
neni, shoqëria e sigurimit që kryen punë të sigurimit në
grupin e sigurimit të jetës mundet, si sigurim plotësues në
sigurimin e jetës, të kryejë punë të sigurimit nga klasat e
sigurimit nga neni 5 pikat 1 dhe 2 të këtij ligji."
Neni 3
Në nenin 23 paragrafi (5) ndryshohet si vijon:
"Nëse numri i anëtarëve të organit të menaxhimit
zvogëlohet nën numrin minimal në pajtim me Ligjin për
shoqëri tregtare, organi mbikëqyrës i shoqërisë detyrohet
në që afat prej 60 ditësh nga dita e pushimit të funksionit të
anëtarit të organit të menaxhimit te Agjencia për
Supervizion të Sigurimit të parashtrojë kërkesë për marrjen
e pëlqimit për emërim të anëtarit të organit të menaxhimit."
Neni 4
Në nenin 27 paragrafi (1) pika 2 lidhëza "dhe" në fund
të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.
Në pikën 3 fjalët: "paragrafi (4)" zëvendësohen me
fjalët: "paragrafët (1), (2), (3) dhe (4)", kurse pika në fund
të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe".
Pas pikës 3 shtohet pikë e re 4, si vijon:
"4) personi shkarkohet nga funksioni i anëtarit të
organit të menaxhimit në shoqëri."
Neni 5
Në nenin 40 paragrafi (1) pika 1 fjalët: "një vit"
zëvendësohen me fjalët: "gjashtë muaj".
Në paragrafin (3) pika 3 fjalët: "prej pikës 1 deri në 4"
shlyhen.
Neni 6
Në nenin 66 paragrafi (1) pika 4 pikëpresja
zëvendësohet me lidhëzën "dhe".
Në pikën 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikë.
Pika 6 shlyhet.
Neni 7
Në nenin 88 paragrafi (1) pika 3 fjalët: "Republika e
Maqedonisë apo" shlyhen.
Pika 4 ndryshohet si vijon:
"obligacionet dhe letrat tjera debitore me vlerë të
emetuara apo për të cilat garanton Republika e Maqedonisë
në tregun vendor;".
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Neni 8
Në nenin 89 paragrafi (2) pika 4 pas fjalës "vlerë"
shtohen fjalët: "dhe pjesëmarrjet".
Neni 9
Në nenin 92 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Shoqëria e sigurimit detyrohet të ndajë mjete të
posaçme (fonde të mjeteve), të cilat e mbulojnë rezervën
matematikore për secilën nga këto klasa të sigurimit:
1) sigurimi nga grupi i sigurimit të jetës, përveç
sigurimit nga pikat 2, 3, 4 dhe 5 të këtij paragrafi;
2) sigurimi i jetës ku rreziku i investimit është në barrë
të të siguruarit, me përjashtim të premive bartëse,
rezervave për dëmet dhe rezervat teknike plotësuese për
pagesën e garantuar minimale;
3) sigurimi i tontinës;
4) sigurimi i anuiteteve për shfrytëzuesit e pensioneve
nga sigurimi i detyrueshëm pensional me financim kapital
nga neni 5 pika 24 të këtij ligji;
5) sigurimi i anuiteteve për shfrytëzuesit e pensioneve
nga sigurimi pensional vullnetar me financim kapital nga
neni 5 pika 25 të këtij ligji;
6) sigurimi shëndetësor që nuk është mbuluar me
sigurimin e detyrueshëm shëndetësor dhe
7) klasat tjera të sigurimit për të cilat ndahet rezerva
matematikore."
Neni 10
Neni 98 ndryshohet si vijon:
"Shoqëria e sigurimit detyrohet për secilin fond të veç e
veç të mjeteve që e mbulojnë rezervën matematikore, të
hapë llogari të posaçme në bankë në të cilën do të kryhen
të gjitha pagesat dhe nga e cila do të kryhen të gjitha
pagesat sa u përkasin mjeteve që e mbulojnë rezervën
matematikore."
Neni 11
Në nenin 116 paragrafi (7) fjalët: "neni 120"
zëvendësohen me fjalët: "neni 121".
Neni 12
Në nenin 120 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Shoqëria e sigurimit detyrohet që te Agjencia për
Supervizion të Sigurimit të dorëzojë raport financiar vjetor
të pareviduar më së voni deri më 1 mars në vitin rrjedhës
për vitin paraprak."
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
"(3) Shoqëria e sigurimit detyrohet që te Agjencia për
Supervizion të Sigurimit të dorëzojë ekzemplar nga raporti
vjetor për punën së bashku me raportin për revizionin e
kryer në afat prej tetë ditësh nga dita e miratimit të raportit
vjetor të punës."
Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).
Neni 13
Në nenin 127 paragrafët (3) dhe (4) ndryshohen si
vijojnë:
"(3) Raportet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni
parashtrohen te organi mbikëqyrës i shoqërisë së sigurimit
për mendim.
(4) Organi i mbikëqyrjes i shoqërisë së sigurimit
detyrohet që raportin vjetor për revizionin e brendshëm së
bashku me mendimin nga paragrafi (3) të këtij neni, t'i
dorëzojë te Kuvendi i Aksionarëve, kurse në afat prej tetë
ditësh nga dita e miratimit nga Kuvendi i Aksionarëve t'i
dorëzojë në Agjenci për Supervizion të Sigurimit."
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
"(5) Raporti vjetor për revizionin e brendshëm së
bashku me mendimin nga paragrafi (3) të këtij neni,
detyrimisht vihet në rend dite në Kuvendin Vjetor të
Aksionarëve, së bashku me raportin e revizorit të shoqërisë
së sigurimit.“

Бр. 112 - Стр. 35

Neni 14
Në nenin 129 paragrafi (1) fjalia e dytë shlyhet.
Në paragrafin (3) alineja 2 pas fjalës "shoqëria"
shtohen fjalët: "e sigurimit".
Neni 15
Në nenin 130 fjalët: "revizori detyrohet për këtë
menjëherë ta njoftojë Agjencinë për Supervizion të
Sigurimit" zëvendësohen me fjalët: "shoqëria për revizion
detyrohet për këtë menjëherë me shkrim ta njoftojë
Agjencinë për Supervizion të Sigurimit".
Neni 16
Në nenin 131 paragrafët (3) dhe (4) shlyhen.
Neni 17
Pas nenit 131 shtohen dy tituj të rinj dhe dy nene të reja
131-a dhe 131-b, si vijojnë:
"Dorëzimi i raporteve të revizorit te
Agjencia për Supervizion të Sigurimit
Neni 131-a
(1) Shoqëria e sigurimit detyrohet që raportin e
revizorit njëkohësisht ta dorëzojë te organi i menaxhimit
dhe organi i mbikëqyrjes të shoqërisë së sigurimit dhe te
Agjencia për Supervizion të Sigurimit më së voni deri më
30 prill në vitin rrjedhës për vitin kalendarik paraprak.
(2) Agjencia për Supervizion të Sigurimit mundet nga
shoqëria e revizionit të kërkojë sqarime dhe të dhëna
plotësuese në lidhje me raportin për revizionin e kryer.
(3) Shoqëria e revizionit detyrohet që me kërkesë të
Agjencisë për Supervizion të Sigurimit t'ia bëjë të
arritshme materialet e punës nga revizioni i shoqërisë.
(4) Agjencia për Supervizion të Sigurimit nuk do ta
pranojë raportin për revizionin e kryer nëse konstaton se
nuk bazohet në të dhëna objektive për gjendjen financiare
në shoqëri, nëse nuk hartohet në pajtim me nenin 131 të
këtij ligji dhe/apo shoqëria e revizionit gjatë kryerjes së
revizionit nuk ka vepruar në pajtim me standardet dhe
procedurat e revizorit.
(5) Nëse Agjencia për Supervizion të Sigurimit nuk e
pranon raportin për revizionin e kryer, për këtë e njofton
shoqërinë e sigurimit, Institutin për Revizorë të Autorizuar
dhe Këshillin për Përparimin dhe Mbikëqyrjen e Revizionit
,në afat prej 45 ditësh nga marrja e raportit.
(6) Në rastet nga paragrafi (4) të këtij neni, Agjencia
për Supervizion të Sigurimit do të kërkojë nga shoqëria e
sigurimit të emërojë shoqëri tjetër të revizionit e cila do të
hartojë raport të ri.
(7) Të gjitha shpenzimet e bëra në lidhje me emërimin
e shoqërisë tjetër të revizionit në pajtim me paragrafin (6)
të këtij neni i bart shoqëria e sigurimit.
Mosdhënia e pëlqimit dhe mospranimi i raportit të
shoqërisë së revizionit
Neni 131-b
Agjencia për Supervizion të Sigurimit në tre vitet e
ardhshme nuk do t'i japë pëlqim shoqërisë së revizionit të
kryejë revizion të raporteve financiare dhe raporteve të
konsoliduara financiare të shoqërisë së sigurimit dhe nuk
do të pranojë raport nga shoqëria e revizionit:
1) që ka bërë revizion në shoqërinë e sigurimit pa
pëlqim nga neni 129 të këtij ligji dhe/apo
2) raportin e të cilit për revizionin e kryer Agjencia për
Supervizion të Sigurimit nuk e ka pranuar për shkaqet nga
neni 131-a të këtij ligji."
Neni 18
Në nenin 148 paragrafi (4) shlyhet.
Paragrafi (5) bëhet paragraf (4).
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Neni 19
Në nenin 150-a pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri
(3), si vijon:
"(3) Shoqëria brokere e sigurimit detyrohet që një herë
në muaj te Agjencia për Supervizion të Sigurimit të
dorëzojë raport për numrin e marrëveshjeve të lidhura dhe
për shumën e premisë së arkëtuar dhe të bartur."
Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (4) pas fjalës
"premi" shtohen fjalët: "dhe për dorëzimin e raporteve nga
paragrafi (3) të këtij neni".
Neni 20
Në nenin 151 paragrafi (1) pika 3 fjalët: "148 paragrafi
(4)" shlyhen.
Neni 21
Në nenin 154-gj fjala "Komisioni" zëvendësohet me
fjalën "Agjencia".
Neni 22
Në nenin 154-f paragrafi (6) fjalët: "paragrafi (5)"
zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (7)".
Neni 23
Në nenin 154-h paragrafi (4) pas fjalëve: "fillimi i"
shtohen fjalët: "trajnimit, përkatësisht", kurse pas fjalës
"leje" shtohen fjalët: "prezenca në trajnim, përkatësisht".
Neni 24
Në nenin 158-b paragrafi (1) pika 5 fjalët: "te
Agjencia" shlyhen.
Neni 25
Në nenin 158-l paragrafi (1) pika 7) ndryshohet si
vijon:
"kompensime për zbatimin e trajnimeve dhe provimeve
në pajtim me nenet 154-h dhe 154-sh të këtij ligji dhe".
Neni 26
Në nenin 158-m fjalët: "në shumën e caktuar me planin
financiar të Agjencisë" shlyhen.
Neni 27
Në nenin 158-nj paragrafi (3) shlyhet.
Paragrafi (4) bëhet paragraf (3).
Neni 28
Në nenin 165 paragrafi (1) pika 9 lidhëza "dhe"
zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohet pikë e re 10, si
vijon:
"10) numri i anëtarëve të organit të menaxhimit është
zvogëluar nën numrin minimal të përcaktuar me Ligjin për
shoqëri tregtare, kurse shoqëria e sigurimit më gjatë se 60
ditë nuk ka parashtruar kërkesë për marrjen e pëlqimit për
anëtar të organit të menaxhimit për person tjetër dhe".
Pika 10 bëhet pika 11.
Neni 29
Në nenin 168 paragrafi (1) pika 5 ndryshohet si vijon:
"numri i anëtarëve të organit të menaxhimit është
zvogëluar nën numrin minimal të përcaktuar me Ligjin për
shoqëri tregtare, kurse shoqëria e sigurimit nuk ka marrë
pëlqim për anëtar të organit të menaxhimit më gjatë se
gjashtë muaj;".
Pas pikes 5 shtohet pikë e re 6, si vijon:
"6) nga raporti i drejtorisë së posaçme nga neni 168-d
paragrafi (2) Agjencia vlerëson se gjendja financiare e
shoqërisë nuk është përmirësuar;".
Pikat 6 dhe 7 bëhen pika 7 dhe 8.
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Neni 30
Në nenin 168-e paragrafi (4) fjalët: "është përmirësuar"
zëvendësohen me fjalët: "nuk është përmirësuar, kurse",
fjalët: "vendimi për hapjen e likuidimit të shoqërisë së
sigurimit, përkatësisht vendimi për përcaktimin e kushteve
për hapjen e likuidimit" zëvendësohen me fjalët: "do të
miratojë aktvendim për plotësimin e kushteve për hapjen e
likuidimit, përkatësisht aktvendim për plotësimin e
kushteve për hapjen e procedurës së falimentimit".
Neni 31
Në nenin 169 paragrafi (1) pika 1 pikëpresja
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "e nuk
ekzistojnë kushte për falimentim dhe".
Në pikën 2 pikëpresja zëvendësohet me presje dhe
shtohen fjalët: "e nuk ekzistojnë kushte për falimentim."
Pikat 3 dhe 4 shlyhen.
Në paragrafin (2) pika 2 pikëpresja zëvendësohen me
pikë.
Pikat 3 dhe 4 shlyhen.
Neni 32
Neni 179 ndryshohet si vijon:
"(1) Marrëveshjet për sigurim nga klasat e sigurimit në
kornizat e grupit të sigurimit jojetësor të lidhura me
shoqëritë e sigurimit, shfuqizohen pas kalimit të 30 ditëve
nga hapja e procedurës së likuidimit të shoqërisë së
sigurimit.
(2) Marrëveshjet për sigurim nga neni 192 pikat 1 dhe
4 të këtij ligji shfuqizohen pas kalimit të 30 ditëve nga
hapja e procedurës së likuidimit të shoqërisë së sigurimit,
përveç nëse këto, me pëlqim të të siguruarve, barten në
shoqëritë tjera të sigurimit.
(3) Marrëveshjet për sigurim të anuiteteve të
shfrytëzuesve të pensionit dhe kompensimeve të pensionit
nga sigurimi i detyrueshëm dhe vullnetar pensional me
financim kapital nga neni 192 pikat 2 dhe 3 të këtij ligji
nuk shfuqizohen me ditën e hapjes së procedurës së
likuidimit dhe të njëjtat detyrimisht barten te shoqëritë tjera
të sigurimit, përkatësisht fondet pensionale.
(4) Në bartjen e marrëveshjeve nga paragrafët (2) dhe
(3) të këtij neni në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat
për bartjen e marrëveshjeve në procedurën e falimentimit
nga nenet 194, 195 dhe 195-a të këtij ligji."
Neni 33
Në nenin 185 fjalët: "Në zbatimin e procedurës së
falimentimit" zëvendësohen me fjalët: "Nëse me këtë ligj
nuk rregullohet ndryshe, të falimentimit".
Neni 34
Neni 189 ndryshohet si vijon:
"(1) Marrëveshjet për sigurim në klasat e sigurimit në
grupin e sigurimit jojetësor shfuqizohen pas kalimit të 30
ditëve nga dita e hapjes së procedurës së falimentimit të
shoqërisë së sigurimit.
(2) Marrëveshjet për sigurim nga neni 192 pikat 1 dhe
4 të këtij ligji shfuqizohen pas kalimit të 30 ditëve nga dita
e hapjes së procedurës së falimentimit të shoqërisë së
sigurimit, përveç nëse të njëjtat me pëlqim paraprak të të
siguruarve, barten në shoqëri tjera të sigurimit në pajtim
me dispozitat e nenit 195-a të këtij ligji.
(3) Marrëveshjet për sigurim nga neni 192 pikat 2 dhe
3 të këtij ligji nuk shfuqizohen me ditën e hapjes së
procedurës së falimentimit dhe këto detyrimisht barten në
pajtim me dispozitat e nenit 194 dhe 195 të këtij ligji."
Neni 35
Neni 191 ndryshohet si vijon:
"(1) Kërkesat që dalin nga marrëveshjet për sigurim
kanë përparësi të përmbushen nga mjetet tjera në disponim
të cilat kanë hyrë në masën e falimentimit para kërkesave
të kreditorëve tjerë të falimentimit.
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(2) Kërkesat nga paragrafi (1) të këtij neni, nga mjetet
tjera në disponim të cilat kanë hyrë në masën e
falimentimit përmbushen sipas kësaj radhitjeje:
1) kërkesa që dalin nga sigurimi nga neni 192 pika 2 të
këtij ligji, në lartësinë e mbulimit të nevojshëm për sigurim
nga i cili del kjo kërkesë, e të cilat nuk mund të paguhen
nga fondi i mjeteve që e mbulojnë rezervën matematikore
për këtë sigurim;
2) kërkesa që dalin nga sigurimi nga neni 192 pika 3 të
këtij ligji, në lartësinë e mbulimit të nevojshëm për sigurim
nga i cili del kjo kërkesë, e të cilat nuk mund të paguhen
nga fondi i mjeteve që e mbulojnë rezervën matematikore
për këtë sigurim;
3) kërkesa që dalin nga sigurimi nga neni 192 pikat 1
dhe 4 të këtij ligji në lartësinë e mbulimit të nevojshëm për
sigurim nga e cila del kjo kërkesë, e të cilat nuk mund të
paguhen nga fondi i mjeteve që e mbulojnë rezervën
matematikore për këtë sigurim;
4) kërkesa që dalin nga sigurimi jojetësor dhe klasat
tjera të sigurimit për të cilat nuk janë ndarë mjete të cilat e
mbulojnë rezervën matematikore, e të cilat i referohen
kompensimit të dëmeve të shkaktuara para ditës së hapjes
së procedurës së falimentimit dhe
5) kërkesa në bazë të kompensimit të pjesës së premisë
për periudhën pas shfuqizimiz të marrëveshjeve për
sigurim.
(3) Radhitja në përmbushjen e kërkesave të përcaktuara
në paragrafin (2) të këtij neni, në mënyrë përkatëse
zbatohet gjatë bartjes së marrëveshjeve për sigurim në
pajtim me nenet 194, 195 dhe 195-a të këtij ligji."
Neni 36
Neni 192 ndryshohet si vijon:
"Dispozitat nga nenet 193, 194, 195, 195-а, 195-b, 196,
197 dhe 198 të këtij ligji zbatohen në:
1) sigurimin e jetës nga neni 5 pikat 19, 20, 21, 22 dhe
23 të këtij ligji;
2) sigurimin e anuiteteve për shfrytëzuesit e pensionit
nga sigurimi i detyrueshëm pensional me financim kapital
nga neni 5 pika 24 të këtij ligji;
3) sigurimin e anuiteteve për shfrytëzuesit e
kompensimeve të pensionit nga sigurimi vullnetar
pensional me financim kapital nga neni 5 pika 25 të këtij
ligji dhe
4) sigurimin nga pasojat e fatkeqësisë dhe sigurimin
shëndetësor vullnetar për të cilat zbatohen tabelat e
probabilitetit dhe llogaritjeve ngjashëm sikur te sigurimi i
jetës."
Neni 37
Titulli i nenit 193 dhe neni 193 ndryshohen si vijojnë:
"Procedurat në rast të falimentimit të shoqërisë që
kryen punë të sigurimit në klasat e sigurimit për të cilat
veçohet rezerva matematikore
Neni 193
(1) Drejtori i falimentimit detyrohet që në afat prej tetë
ditësh nga dita e hapjes së procedurës së falimentimit të
shoqërisë së sigurimit që kryen punë të sigurimit në klasat
e sigurimit për të cilat ndahet rezerva matematikore, nga
përgjegjësi të kërkojë në afat prej tetë ditësh ta përcaktojë
lartësinë e kërkesave nga marrëveshjet për sigurim,
lartësinë e mjeteve që e mbulojnë rezervën matematikore
dhe mbylljen e listës së të gjitha investimeve të mjeteve që
e mbulojnë rezervën matematikore të secilit fond të
veçantë të mjeteve që e mbulojnë rezervën matematikore
me gjendjen në ditën e hapjes së procedurës së
falimentimit.
(2) Në procedurën e falimentimit secili fond i veçantë i
mjeteve që e mbulon rezervën matematikore paraqet masë
të posaçme të falimentimit.
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(3) Me përcaktimin e lartësisë së kërkesave nga
marrëveshjet për sigurim, lartësisë së mjeteve që e
mbulojnë rezervën matematikore dhe mbylljen e listës së
investimeve të mjeteve që e mbulojnë rezervën
matematikore në lidhje me secilin fond të veçantë të
mjeteve nga përgjegjësi dhe mbylljen e listës së mjeteve
tjera në disponim të shoqërisë që kanë hyrë në masën e
falimentimit, nga drejtori i falimentimit me gjendjen në
ditën e hapjes së procedurës së falimentimit, zbatohen
procedurat sipas radhitjes si vijon:
1) bartja e marrëveshjeve për sigurim nga neni 192 pika
2 të këtij ligji, së bashku me fondin e mjeteve që e
mbulojnë rezervën matematikore në lidhje me këto
marrëveshje, e nëse këto mjete nuk janë të mjaftueshme, në
pajtim me dispozitat e nenit 191 paragrafi (2) pika 1 të këtij
ligji, bartet edhe pjesa përkatëse e mjeteve tjera në
disponim të shoqërisë që kanë hyrë në masën e
falimentimit të shoqërisë, në lartësinë e mbulimit të
nevojshëme;
2) bartja e marrëveshjeve për sigurim nga neni 192 pika
3 të këtij ligji, së bashku me fondin e mjeteve që e
mbulojnë rezervën matematikore në lidhje me këto
marrëveshje, e nëse këto mjete nuk janë të mjaftueshme, në
pajtim me dispozitat e nenit 191 paragrafi (2) pika 2 të këtij
ligji, bartet edhe pjesa përkatëse e mjeteve tjera në
disponim të shoqërisë që kanë hyrë në masën e
falimentimit të shoqërisë, në lartësinë e mbulesës së
nevojshme;
3) bartja e marrëveshjeve për sigurim nga neni 192
pikat 1 dhe 4 të këtij ligji për të cilat të siguruarit kanë
dhënë pëlqim për bartje, së bashku me pjesën përkatëse të
fondit të mjeteve që e mbulojnë rezervën matematikore në
lidhje me këto marrëveshje, e nëse këto mjete nuk janë të
mjaftueshme, në pajtim me dispozitat e nenit 191 paragrafi
(2) pika 3 të këtij ligji, bartet edhe pjesa përkatëse e
mjeteve tjera në dispozicion të shoqërisë që kanë hyrë në
masën e falimentimit të shoqërisë, në lartësinë e mbulesës
së nevojshme për këto marrëveshje për sigurim, dhe
4) përmbushje e veçantë e kërkesave në bazë të
marrëveshjeve për sigurim nga neni 192 pikat 1 dhe 4 të
këtij ligji për të cilat të siguruarit nuk kanë dhënë pëlqim
për bartje, nga pjesa përkatëse e fondit të mjeteve që e
mbulojnë rezervën matematikore në lidhje me këto
marrëveshje, e nëse këto mjete nuk janë të mjaftueshme, në
pajtim me dispozitat e nenit 191 paragrafi (2) pika 3 të këtij
ligji, edhe nga pjesa përkatëse e mjeteve tjera në
dispozicion të shoqërisë që kanë hyrë në masën e
falimentimit të shoqërisë, në lartësinë e mbulesës së
nevojshme për këto marrëveshje për sigurim.
(4) Bartja e marrëveshjeve për sigurim nga neni 192
pikat 2 dhe 3 të këtij ligji është i detyrueshëm dhe e njëjta
zbatohet në pajtim me dispozitat nga neni 194, përkatësisht
neni 195 të këtij ligji.
(5) Bartja e marrëveshjeve për sigurim nga neni 192
pikat 1 dhe 4 të këtij ligji nuk është i detyrueshëm dhe kjo
zbatohet vetëm për marrëveshjet për të cilat të siguruarit
kanë dhënë pëlqim paraprak për bartjen dhe nëse auksioni
është i suksesshëm.
Bartja zbatohet në pajtim me
dispozitat nga neni 195-a të këtij ligji.
(6) Me mjetet tjera në dispozicion që kanë hyrë në
masën e falimentimit të shoqërisë nënkuptohen mjetet në
dispozicion të shoqërisë në falimentim, të zvogëluara për
fondet e mjeteve që e mbulojnë rezervën matematikore.
(7) Bartja e marrëveshjeve bëhet në formë të
auksioneve të zbatuara nga Agjencia.
(8) Agjencia nga afër i përcakton mënyrën e zbatimit të
auksioneve dhe bartjen e marrëveshjeve të shoqërive tjera
të sigurimit, si dhe mënyrën e përcaktimit të pjesës
përkatëse të mjeteve në dispozicion nga neni 194
paragrafët (4), (5) dhe (8), neni 195 paragrafët (1) dhe (3)
dhe neni 195-a paragrafi (1) të këtij ligji dhe të pjesës
përkatëse nga mjetet e fondit të rezervës matematikore nga
neni 195-a paragrafi (1) të këtij ligji."
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Neni 38
Titulli i nenit 194 dhe neni 194 ndryshohen si vijojnë:
"Procedura e bartjes së marrëveshjeve për sigurim të
anuiteteve të shfrytëzuesve të pensionit nga sigurimi i
detyrueshëm pensional me financim kapital
Neni 194
(1) Në afat prej 15 ditësh nga dita e përcaktimit të
lartësisë së kërkesave nga marrëveshjet për sigurim,
lartësisë së mjeteve që e mbulojnë rezervën matematikore
dhe mbylljes së listës së të gjitha investimeve të mjeteve që
e mbulojnë rezervën matematikore të secilit fond të
posaçëm me gjendjen në ditën e hapjes së procedurës së
falimentimit nga përgjegjësi në pajtim me nenin 193
paragrafi (1) të këtij ligji, Agjencia zbaton auksion për
bartjen e marrëveshjeve për sigurim të jetës nga neni 192
pika 2 të këtij ligji dhe të mjeteve nga fondi i mjeteve që e
mbulojnë rezervën matematikore në bazë të këtyre
marrëveshjeve dhe nëse nevojitet, të mjeteve tjera në
dispozicion që kanë hyrë në masën e falimentimit të
shoqërisë së sigurimit.
(2) Në auksion mund të marrin pjesë shoqëritë e
sigurimit që kanë leje nga Agjencia për kryerje të sigurimit
të jetës nga klasa e sigurimit nga neni 192 pika 2 të këtij
ligji.
(3) Në auksion shoqëritë e sigurimit japin oferta për
shumën më të ulët të mjeteve që e mbulojnë rezervën
matematikore të cilat duhet t'i marrin nga shoqëria që është
në procedurën e falimentimit, me ç'rast duke marrë
përgjegjësi të plotë për pagesën e 100% të obligimeve sipas
marrëveshjeve për sigurim të jetës nga neni 192 pika 2 të
këtij ligji.
(4) Nëse fondi i mjeteve që e mbulojnë rezervën
matematikore në lidhje me marrëveshjet nga neni 192 pika
2 të këtij ligji është më i ulët se shuma më e ulët e ofruar e
mjeteve që duhet të merren nga shoqëria që është në
procedurën e falimentimit, me qëllim që të rritet shuma e
mjeteve që barten, drejtori i falimentimit e vë në
dispozicion edhe pjesën përkatëse të mjeteve tjera në
dispozicion që kanë hyrë në masën e falimentimit të
shoqërisë në lartësinë e mbulesës së nevojshme sipas
këtyre marrëveshjeve për sigurim.
(5) Nëse edhe shuma e përgjithshme e mjeteve nga
fondi i mjeteve që e mbulojnë rezervën matematikore dhe
mjeteve tjera në dispozicion që kanë hyrë në masën e
falimentimit të shoqërisë është më e ulët se shuma më e
ulët e ofruar e mjeteve që duhet të merren nga shoqëria që
është në procedurën e falimentimit, marrëveshjet për
sigurim së bashku me fondin e mjeteve që e mbulojnë
rezervën matematikore dhe pjesën përkatëse të mjeteve
tjera në dispozicion barten në shoqërinë e sigurimit që ka
ofruar shumë më të ulët të mjeteve me ç'rast obligimet ndaj
të siguruarve proporcionalisht zvogëlohen në pajtim me
pjesëmarrjen e shumës së përgjithshme të mjeteve që e
mbulojnë rezervën matematikore lidhur me këto
marrëveshje për sigurim dhe pjesën përkatëse të mjeteve
tjera në dispozicion në shumën më të ulët të ofruar të
mjeteve që duhet të merren nga shoqëria në falimentim.
(6) Për bartjen e marrëveshjeve në pajtim me
paragrafin (5) të këtij neni nevojitet pëlqimi nga shoqëria e
sigurimit që ka ofruar çmim më të ulët.
(7) Në rast të marrjes së përgjegjësisë së plotë në
pajtim me paragrafin (3) të këtij neni, nëse fondi i mjeteve
që e mbulon rezervën matematikore në lidhje me
marrëveshjet nga neni 192 pika 2 të këtij ligji është më më
i lartë nga shuma më e ulët e ofruar e mjeteve që duhet të
merren nga shoqëria që është në procedurën e falimentimit,
fondi i mjeteve që e mbulon rezervën matematikore në
tërësi bartet në shoqërinë që ka ofruar shumë më të ulët të
mjeteve.
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(8) Nëse në auksion nuk paraqitet asnjë shoqëri që
kryen sigurim të punëve të jetës nga klasa e sigurimit nga
neni 192 pika 2 të këtij ligji, apo shoqëria që ka ofruar
shumë më të ulët të mjeteve nuk jep pëlqim nga paragrafi
(6) të këtij neni, drejtori i falimentimit në afat prej pesë
ditësh nga përfundimi i auksionit i bart marrëveshjet për
sigurim nga klasa e sigurimit të anuiteteve për
kompensimet e pensioneve, së bashku me fondin e mjeteve
që e mbulon rezervën matematikore në lidhje me këto
marrëveshje dhe të gjitha apo një pjesë e mjeteve tjera në
dispozicion që kanë hyrë në masën e falimentimit të
shoqërisë, në fondin e detyrueshëm pensional me të cilin
maneaxhon shoqëria pensionale që arkëton shumë më të
ulët të kompensimit nga neni 98 paragrafi (1) pika b) të
Ligjit për sigurim të detyrueshëm pensional me financim
kapital. Nëse shoqëritë pensionale arkëtojnë kompensim të
njëjtë, mjetet barten në fondin e detyrueshëm pensional i
cili ka realizuar kontribut më të lartë të publikuar në
qershor përkatësisht dhjetor para datës së auksionit.
(9) Para bartjes së mjeteve në fondin e detyrueshëm
pensional, drejtori i falimentimit te shoqëria pensionale
dorëzon evidencë me të dhënat personale dhe shumën e
mjeteve për secilin person që ka lidhur marrëveshje për
sigurim nga neni 192 pika 2 të këtij ligji.
10) Me bartjen e mjeteve nga paragrafi (8) të këtij neni
nga shoqëria për sigurim në fondin e detyrueshëm
pensional bartet edhe e drejta e pronësisë së këtyre
mjeteve, përkatësisht instrumentet financiare dhe mjetet
tjera në dispozicion që barten. Shoqëria që menaxhon me
fondin e detyrueshëm pensional detyrohet ta harmonizojë
investimin e këtyre instrumenteve dhe mjeteve me llojet e
instrumenteve dhe kufizimeve për investim në pajtim me
Ligjin për sigurim të detyrueshëm pensional me financim
kapital, në afat prej gjashtë muajsh nga dita e bartjes së
mjeteve.
(11) Pas bartjes së mjeteve në pajtim me paragrafin (8)
të këtij neni, pagesa e pensioneve kryhet përmes tërheqjeve
të programuara në pajtim me Ligjin për pagesë të
pensioneve dhe kompensimeve të pensioneve nga sigurimi
pensional me financim kapital.
(12) Bartja e marrëveshjeve dhe mjeteve dhe pagesa e
pensioneve në pajtim me paragrafët (8), (9), (10) dhe (11)
të këtij neni, kryhet në pajtim me Ligjin për pagesë të
pensioneve dhe kompensimeve të pensioneve nga sigurimi
pensional me financim kapital."
Neni 39
Titulli i nenit 195 dhe neni 195 ndryshohen si vijojnë:
"Procedura e bartjes së marrëveshjeve për sigurim të
anuiteteve të shfrytëzuesve të kompensimeve të pensionit
nga sigurimi vullnetar pensional me financim kapital
Neni 195
(1) Në afat prej pesë ditësh nga bartja e marrëveshjeve
në pajtim me nenin 194 të këtij ligji, e nëse shoqëria në të
cilën është hapur procedura e falimentimit nuk ka
marrëveshje për sigurime të jetës nga neni 192 pika 2 të
këtij ligji, në afat prej 15 ditësh nga dita e përcaktimit të
lartësisë së kërkesave nga marrëveshjet për sigurim,
lartësisë së mjeteve që e mbulojnë rezervën matematikore
dhe përfundimit të listës së të gjitha investimeve të mjeteve
që e mbulojnë rezervën matematikore të secilit fond të
posaçëm me gjendjen në ditën e hapjes së procedurës së
falimentimit nga përgjegjësi në pajtim me nenin 193
paragrafi (1) të këtij ligji, Agjencia zbaton auksion për
bartjen e marrëveshjeve për sigurime nga neni 192 pika 3
të këtij ligji dhe mjeteve nga fondi i mjeteve që e mbulojnë
rezervën matematikore lidhur me këto marrëveshje dhe
nëse nevojitet, mjeteve tjera në dispozicion që kanë hyrë në
masën e falimentimit të shoqërisë.
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(2) Në auksionin dhe bartjen e marrëveshjeve dhe
mjeteve nga paragrafi (1) të këtij neni në mënyrë përkatëse
zbatohen dispozitat nga neni 194 paragrafët (2), (3), (4),
(5), (6) dhe (7) të këtij ligji.
(3) Nëse në auksion nuk paraqitet asnjë shoqëri që
kryen sigurim të punëve të jetës nga klasa e sigurimit nga
neni 192 pika 3 të këtij ligji, apo shoqëria që ka ofruar
shumë më të ulët të mjeteve nuk jep pëlqim në pajtim me
nenin 194 paragrafi (6) të këtij neni, drejtori i falimentimit
në afat prej pesë ditësh nga përfundimi i auksionit i bart
marrëveshjet për sigurim nga klasa e sigurimit të
anuiteteve për kompensimet e pensioneve së bashku me
fondin në dispozicion të mjeteve që e mbulojnë rezervën
matematikore në lidhje me këto marrëveshje dhe/apo të
gjitha apo një pjesë e mjeteve tjera në dispozicion që kanë
hyrë në masën e falimentimit të shoqërisë, në fondin
vullnetar pensional me të cilën menaxhon shoqëria
pensionale që arkëton shumë më të ulët të kompensimit
nga neni 117 paragrafi (1) pika b) të Ligjit për sigurim
vullnetar pensional me financim kapital. Nëse shoqëritë
pensionale arkëtojne kompensim të njëjtë, mjetet barten në
fondin vullnetar pensional i cili ka realizuar kontribut më të
lartë të publikuar në qershor përkatësisht dhjetor para datës
së auksionit.
(4) Para bartjes së mjeteve në fondin vullnetar
pensional, drejtori i falimentimit te shoqëria pensionale
dorëzon evidencë me të dhënat personale dhe shumën e
mjeteve për secilin person që ka lidhur marrëveshje për
sigurim nga neni 192 pika 3 të këtij ligji.
5) Me bartjen e mjeteve nga paragrafi (3) të këtij neni
nga shoqëria për sigurim në fondin vullnetar pensional
bartet edhe e drejta e pronësisë së këtyre mjeteve,
përkatësisht instrumenteve financiare dhe mjeteve tjera në
dispozicion që barten. Shoqëria që menaxhon me fondin
vullnetar pensional detyrohet ta harmonizojë investimin e
këtyre instrumenteve dhe mjeteve me llojet e
instrumenteve dhe kufizimeve për investim në pajtim me
Ligjin per sigurim vullnetar pensional me financim kapital,
në afat prej gjashtë muajsh nga dita e bartjes së mjeteve.
(6) Pas bartjes së mjeteve në pajtim me paragrafin (3)
të këtij neni, pagesa e pensioneve bëhet përmes tërheqjeve
të programuara në pajtim me Ligjin për pagesë të
pensioneve dhe kompensimeve të pensioneve nga sigurimi
pensional me financim kapital.
(7) Bartja e marrëveshjeve dhe mjeteve dhe pagesa e
pensioneve në pajtim me paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) të
këtij neni, bëhet në pajtim me Ligjin per pagesë të
pensioneve dhe kompensimeve të pensioneve nga sigurimi
pensional me financim kapital.“
Neni 40
Pas nenit 195 shtohen dy tituj të rinj dhe dy nene të reja
195-a dhe 195-b, si vijojnë:
"Procedura për bartjen e marrëveshjeve për sigurim të
jetës, përveç marrëveshjeve për sigurim të anuiteteve të
shfrytëzuesve të pensionit nga sigurimi i detyrueshëm
pensional me financim kapital dhe sigurimi vullnetar
pensional me financim kapital dhe marrëveshjeve për
sigurim nga pasojat e fatkeqësisë dhe sigurimit shëndetësor
vullnetar
Neni 195-a
(1) Në afat prej pesë ditësh nga bartja e marrëveshjeve
në pajtim me nenin 194, përkatësisht nenin 195 të këtij
ligji, e nëse shoqëria në të cilën është hapur procedura e
falimentimit nuk ka marrëveshje për sigurim të jetës nga
neni 192 pikat 2 dhe 3 të këtij ligji në afat prej 15 ditësh
nga dita e përcaktimit të lartësisë së kërkesave nga
marrëveshjet për sigurim, lartësisë së mjeteve që e
mbulojnë rezervën matematikore dhe përfundimin e listës
së të gjitha investimeve të mjeteve që e mbulojnë rezervën
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matematikore të secilit fond të posaçëm me gjendjen në
ditën e hapjes së procedurës së falimentimit nga përgjegjësi
në pajtim me nenin 193 paragrafi (1) të këtij ligji, Agjencia
zbaton auksion për bartjen e marrëveshjeve për sigurime
nga neni 192 pikat 1 dhe 4 të këtij ligji dhe pjesës
përkatëse të mjeteve nga fondi i mjeteve që e mbulojnë
rezervën matematikore lidhur me këto marreveshje dhe
nëse nevojitet, pjesës përkatëse të mjeteve tjera në
dispozicion që kanë hyrë në masën e falimentimit të
shoqërisë.
(2) Në auksionin dhe bartjen nga paragrafi (1) të këtij
neni në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat nga neni 194
paragrafët (2), (3), (4), (5), (6) dhe (7) të këtij ligji.
(3) Për bartjen e marrëveshjeve për sigurim nga
paragrafi (1) të këtij neni nevojitet pëlqimi i veçantë nga
secili i siguruar.
(4) Nëse në akusion nuk paraqitet asnjë shoqëri që
kryen sigurim të punëve të jetës nga klasa e sigurimit nga
neni 192 pikat 1 dhe 4 të këtij ligji, apo shoqëria që ka
ofruar shumë më të ulët të mjeteve nuk jep pëlqim në
pajtim me nenin 194 paragrafi (6) të këtij ligji, kërkesat
sipas marrëveshjeve nga paragrafi (1) të këtij neni paguhen
veç e veç në pajtim me nenin 195-b të këtij ligji.
Procedura e pagesës së veçantë të kërkesave nga
marrëveshjet për sigurim të jetës, përveç marrëveshjeve
për sigurim të anuiteteve të shfrytëzuesve të pensionit nga
sigurimi i detyrueshëm pensional me financim kapital dhe
sigurimi vullnetar pensional me financim kapital dhe
marrëveshjet për sigurim nga pasojat e fatkeqësisë dhe
sigurimit shëndetësor vullnetar
Neni 195-b
(1) Në afat prej pesë ditësh nga dita e zbatimit të
auksionit në të cilën nuk është paraqitur asnjë shoqëri që
kryen punë nga klasa e sigurimit nga neni 192 pikat 1
dhe/apo 4 të këtij ligji, apo shoqëria që ka ofruar shumë më
të ulët të mjeteve nuk jep pëlqim në pajtim me nenin 194
paragrafi (6) të këtij ligji, përgjegjësi i merr të gjitha masat
për përmbushje veç e veç të kërkesave në bazë të
marrëveshjeve për sigurim për të cilat të siguruarit kanë
dhënë pëlqim për bartje, si dhe në bazë të marrëveshjeve
për sigurim për të cilat të siguruarit nuk kanë dhënë pëlqim
për bartje.
(2) Personat që kanë të drejtë të kërkesës në lidhje me
marrëveshjet për sigurim nga neni 192 pikat 1 dhe/apo 4 të
këtij ligji, kanë përparësi të përmbushjes së këtyre
kërkesave nga fondi i mjeteve që e mbulojnë rezervën
matematikore, në shumë të barabartë të mbulesës së
nevojshme të paraparë me marrëveshjet për sigurim nga të
cilat kanë dalë këto kërkesa para kërkesave të kreditorëve
tjerë të falimentimit.
(3) Nëse fondi i disponueshëm i mjeteve që e mbulojnë
rezervën matematikore të shoqërisë që është në procedurën
e falimentimit nuk janë të mjaftueshme për mbulim të
100% të shumës së kërkesave nga paragrafi (2) të këtij
neni, drejtori i falimentimit i shfrytëzon të gjitha mjetet në
dispozicion të shoqërisë që është në procedurën e
falimentimit që kanë hyrë në masën e falimentimit të
shoqërisë, e të cilat nuk janë bartur në shoqëri tjetër për
sigurim, përkatësisht shoqëritë pensionale.
(4) Nëse edhe shuma e përgjithshme e mjeteve në
dispozicion që e mbulojnë rezervën matematikore dhe
mjetet tjera në dispozicion që kanë hyrë në masën e
falimentimit të shoqërisë është më e ulët se shuma e
kërkesave nga paragrafi (2) të këtij neni, kërkesat paguhen
proporcionalisht në marrëdhënien ndërmjet vlerës së
përgjithshme të mjeteve në dispozicion dhe shumës së
kërkesave të përgjithshme që shoqëria ka obligim t'i
paguajë."
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Neni 41
Në nenin 197 paragrafi (1) fjalët: "paragrafi 1 i nenit
195" zëvendësohen me fjalët: "neni 192".
Neni 42
Në nenin 198 paragrafi (1) fjalët: "paragrafi 1 i nenit
195" zëvendësohen me fjalët: "neni 192".
Neni 43

(2) Gjobë në shumë prej 2 500 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1)
të këtij neni edhe personit përgjegjës në shoqërinë e
revizionit."
Neni 50
Shoqëritë e sigurimit duhet të kryejnë harmonizimin e
investimeve të rezervave teknike në pajtim me nenin 7 të
këtij ligji më së voni deri më 15 shtator 2014.

Neni 199 shlyhet.

Neni 45
Në nenin 235-v fjalët: "në nenin 237 të" zëvendësohen
me fjalën "me".

Neni 51
Shoqëritë brokere të sigurimit detyrohen që në afat prej
një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, sipas
dinamikës që do ta përcaktojë Agjencia, ta bartin në
shoqëritë e sigurimit preminë që e kanë arkëtuar, e nuk e
kanë bartur deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Agjencia ua heq lejen për kryerjen e punëve brokere të
sigurimit shoqërive brokere të sigurimit që nuk do të
veprojnë në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni.

Neni 46
Në nenin 236-a paragrafi (1) pika 1 fjalët: "148
paragrafët (4) dhe (5)" zëvendësohen me fjalët: "148
paragrafi (4)".

Neni 52
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej katër muajsh nga dita e hyrjes në
fuqi të këtij ligji.

Neni 47
Neni 236-zh ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
aktuarit të autorizuar nëse menjëherë nuk e njofton
Agjencinë për rrethana nga neni 116 paragrafi (8) të këtij
ligji.
(2) Krahas gjobës për kundërvajtje nga paragrafi (1) të
këtij neni, aktuarit të autorizuar do t'i shqiptohet ndalim për
ushtrimin e veprimtarisë në kohëzgjatje prej një deri në tri
vjet."

Neni 53
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3357.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

Neni 44
Në nenin 235-a fjalët: "neni 237, 237-а, 237-b, 237-v
dhe 237-g" zëvendësohen me fjalët: "nenet 237, 237-а,
237-b, 237-v, 237-g dhe 237-d".

Neni 48
Në nenin 237 paragrafi (1) pika 8 fjalët: "nuk ndan
mjete që i mbulojnë rezervat teknike" zëvendësohen me
fjalët: "nuk ndan rezerva teknike".
Në pikën 9 fjalët: "nuk ndan mjete që e mbulojnë
rezervën matematikore" zëvendësohen me fjalët: "nuk ndan
rezervë matematikore".
Pika 11 ndryshohet si vijon:
"Nuk mban libër tregtar dhe/apo nuk harton dhe
dorëzon raporte vjetore në pajtim me nenet 117 deri 121
dhe nenin 127 të këtij ligji apo punon në kundërshtim me
rregullat e miratuara në bazë të nenit 122 të këtij ligji."
Në pikën 13 fjalët: "dhe te Agjencia nuk i dorëzon
raportet e revizionit në afatin e paraparë në pajtim me
nenin 129 paragrafi (1) të këtij ligji" shlyhen.
Neni 49
Pas nenit 237-g shtohet nen i ri 237-d, si vijon:
"Neni 237-d
(1) Gjobë në shumë prej 10 000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqërisë së
revizionit, nëse:
1) nuk dorëzon njoftime te Agjencia për Supervizion të
Sigurimit në pajtim me nenin 130 të këtij ligji;
2) kryen revizion në kundërshtim me dispozitat e nenit
131 të këtij ligji;
3) nuk e dorëzon raportin e revizorit te Agjencia në afat
të paraparë në nenin 131-a paragrafi (1) të këtij ligji;
4) Agjencisë nuk ia bën të arritshme materialet e punës
nga revizioni i kryer i shoqërisë në pajtim me nenin 131-a
paragrafi (3) të këtij ligji dhe
5) raporti i revizorit nuk bazohet në fakte dhe prova
objektive në pajtim me nenin 131-a paragrafi (4) të këtij
ligji.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДЕВИЗНАТА ИНСПЕКЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за девизната инспекција,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2014 година.
Бр. 07-2937/1
23 јули 2014 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНАТА ИНСПЕКЦИЈА
Член 1
Во Законот за девизната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 89/2004, 24/11 и
43/14), во членот 2 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
„Државниот девизен инспекторат има својство на
правно лице, има сопствена буџетска сметка како буџетски корисник од прва линија, самостојно спроведува постапки за вработување согласно со закон и одлучува за правата и обврските од работен однос.“
Член 2
По членот 6 се додава нов член 6-а, кој гласи:
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„Член 6-а
Инспектор може да биде лице кое:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) е полнолетно;
3) има општа здравствена способност;
4) не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана за вршење на професија, дејност или
должност;
5) има стекнато најмалку 300 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен од областа на правните или
економските науки, што се докажува со уверение;
6) има пет години работно искуство во областа на
девизното работење;
7) ги исполнува другите услови утврдени со актот
за систематизација на работните места во Инспекторатот;
8) поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење и тоа еден од следниве:
а) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен;
б) Microsoft: MOS Windows или MOS Excel - положен или
в) ECDL: Core - положен;
9) има добиено позитивно мислење за соодветност
за работното место преку полагање на психолошки
тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се
однесуваат на државните службеници и
10) има лиценца за инспектор од областа на надлежност на Инспекторатот.“
Член 3
Членот 8 се менува и гласи:
„Директорот изготвува предлог на годишна програма за работа на Инспекторатот и истата ја доставува до
Инспекцискиот совет, најдоцна до 30 септември во тековната година за наредната година.
Директорот ја донесува годишната програма за работа на Инспекторатот во рок од седум дена од денот
на приемот на мислењето од Инспекцискиот совет, односно најдоцна до 10 декември во тековната година,
доколку Инспекцискиот совет не ја разгледа и не достави мислење, односно забелешки во рокот утврден со
закон.
Врз основа на донесената годишна програма за работа на Инспекторатот, директорот подготвува
квартални планови за работа на секој инспектор, кои
збирно ги доставува на разгледување до Инспекцискиот совет, најдоцна две недели пред почетокот на следниот календарски квартал и тоа до 15 декември за
првиот квартал од наредната година, до 15 март за вториот, до 15 јуни за третиот, односно до 15 септември за
четвртиот квартал во тековната година.
Во кварталните планови за работа на секој инспектор, директорот задолжително го внесува бројот на
планирани надзори во следните три месеци, како и степенот на сложеност на секој од надзорите.
Врз основа на кварталните планови за работа на секој инспектор, директорот подготвува месечен план за
работа, кој содржи и распоред на надзори по датуми и
по субјекти на надзор.
Директорот најдоцна две недели од почетокот на
тековниот календарски квартал за претходниот до Инспекцискиот совет доставува збирни квартални извештаи за работата на секој инспектор и тоа до 15 јануари
за четвртиот квартал од претходната година, до 15 април за првиот квартал, до 15 јули за вториот, односно
до 15 октомври за третиот квартал во тековната година.
Директорот најдоцна до 1 март во тековната година
до Инспекцискиот совет доставува годишен извештај
за работата на Инспекторатот за претходната година.“
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Член 4
Членот 13-в се менува и гласи:
„Против решение на инспектор може да се изјави
жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос од втор степен, во рок од осум дена од приемот на решението.“
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR INSPEKSION DEVIZOR
Neni 1
Në Ligjin për inspeksion devizor ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 89/2004, 24/11 dhe
43/14), në nenin 2 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si
vijon:
"Inspektorati Devizor Shtetëror ka cilësi të personit
juridik, ka llogari personale buxhetore si shfrytëzues
buxhetor në vijë të parë, në mënyrë të mëvetësishme
zbaton procedura për punësim në pajtim me ligjin dhe
vendos për të drejtat dhe obligimet e marrëdhënies së
punës."
Neni 2
Pas nenin 6 shtohet nen i ri 6-a, si vijon:
"Neni 6-a
Inspektor mund të jetë personi i cili:
1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;
2) është i moshës madhore;
3) ka aftësi të përgjithshme shëndetësore;
4) nuk i është shqiptuar dënim me aktgjykim të
plotfuqishëm gjyqësor për ndalim për ushtrim të
profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
5) ka fituar së paku 300 kredi sipas SETK ose ka
përfunduar shkallë VII/1 nga sfera e shkencave juridike ose
ekonomike, që dëshmohet me certifikatë;
6) ka pesë vjet përvojë pune nga sfera e punës
devizore;
7) i plotëson kushtet tjera të përcaktuara me aktin për
sistematizim të vendeve të punës në Inspektorat;
8) posedon certifikatë të pranuar ndërkombëtarisht për
punë me programe kompjuterike për punë në zyrë si një
nga këto në vijim:
а) Certiport: IC3 GS4 Key Applications –të dhënë;
b) Microsoft: MOS Windows ose MOS Excel – të
dhënë ose
v) ECDL: Core – të dhënë;
9) ka marrë mendim pozitiv për përshtatshmëri për
vendin e punës nëpërmjet dhënies së testi psikologjik dhe
testit për integritet, në pajtim me rregullat të cilat kanë të
bëjnë me nëpunësit shtetërorë dhe
10) ka licencë për inspektor nga sfera e kompetencës të
Inspektoratit."
Neni 3
Neni 8 ndryshohet si vijon:
"Drejtori përpilon propozim të programit vjetor për
punë të Inspektoratit dhe të njëjtin e dorëzon te Këshilli
Inspektues, më së voni deri më 30 shtator të vitit rrjedhës
për vitin e ardhshëm.
Drejtori e miraton programin vjetor për punë të
Inspektoratit në afat prej shtatë ditëve nga dita e pranimit të
mendimit nga Këshilli Inspektues, përkatësisht më së voni
deri më 10 dhjetor të vitit rrjedhës, nëse Këshilli
Inspektues nuk e shqyrton dhe nuk dorëzon mendim,
përkatësisht vërejtje në afatin e përcaktuar me ligj.
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Në bazë të programit të miratuar vjetor për punë të
Inspektoratit, drejtori përpilon plane tremujore për punë të
çdo inspektori, të cilat në mënyrë përmbledhëse i dorëzon
për shqyrtim te Këshilli inspektues, më së voni dy javë
para fillimit të tremujorit të ardhshëm kalendarik edhe atë,
deri më 15 dhjetor për tremujorin e parë nga viti i
ardhshëm, deri më 15 mars për të dytin, deri më 15 qershor
për të tretin, përkatësisht deri më 15 shtator për tremujorin
e katërt të vitit rrjedhës.
Në planet tremujore për punë të çdo inspektori, drejtori
detyrimisht e fut numrin e mbikëqyrjeve të planifikuara në
tre muajt e ardhshëm, si dhe shkallën e ndërlikueshmërisë
të secilës prej mbikëqyrjeve.
Në bazë të planeve tremujore për punë të çdo
inspektori, drejtori përpilon plan mujor për punë, i cili
përmban edhe orar të mbikëqyrjeve sipas datave dhe sipas
subjekteve të mbikëqyrjes.
Drejtori më së voni dy javë nga fillimi i tremujorit
rrjedhës kalendarik për atë paraprak te Këshilli Inspektues
dorëzon raporte tremujore përmbledhëse për punën e çdo
inspektori edhe atë deri më 15 janar për tremujorin e katërt
nga viti paraprak, deri më 15 prill për tremujorin e parë,
deri më 15 korrik për të dytin, përkatësisht deri më 15 tetor
për tremujorin e tretë në vitin rrjedhës.
Drejtori më së voni deri më 1 mars në vitin rrjedhës te
Këshilli Inspektues dorëzon raport vjetor për punën e
Inspektoratit për vitin paraprak."
Neni 4
Nenin 13-v ndryshohet si vijon:
"Kundër aktvendimit të inspektorit mund të paraqitet
ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendosje në Procedurë
Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies në Punës në
Shkallë të Dytë, në afat prej tetë ditësh nga pranimi i
aktvendimit."
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3358.
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 ДАНОКОТ
НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2014 година.
Бр. 07-2938/1
23 јули 2014 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Законот за данокот на додадена вредност
(„Службен весник на Република Македонија“ број
44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006,
101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009,

95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12 и 12/14), во членот
30 став (1) точка 13 на крајот од реченицата сврзникот
“и” се заменува со точка и запирка.
Во точката 14 на крајот од реченицата точката се
заменува со точка и запирка.
По точката 14 се додаваат три нови точки 15, 16 и
17, кои гласат:
„15. Добиточна храна, адитиви за добиточна храна
и жив добиток;
16. Бебешки производи, и тоа: креветче, количка,
транспортер, релаксатор, седиште за во возило, када,
хранилка, цуцла, шише и пелени за бебиња и
17. Училиштен прибор, и тоа: училишна торба (ранец), тетратка, молив, пенкало, блок, работна тетратка,
боички, линијар, шестар, пластелин, острило, гума и
коректор.”
Член 2
Во членот 53 став (10) точката 10 се менува и
гласи:
„10. Име, презиме и потпис на овластеното лице за
потпишување на фактури кај издавачот на фактурата.”
Член 3
Одредбата од членот 2 од овој закон ќе започне да
се применува од 1 јануари 2016 година.
Член 4
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 TATIM MBI VLERËN E SHTUAR
Neni 1
Në Ligjin për tatim mbi vlerën e shtuar ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 44/99, 86/99,
8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11,
135/11, 155/12 dhe 12/14), në nenin 30 paragrafi (1) pika
13 në fund të fjalisë lidhëza "dhe" zëvendësohet me
pikëpresje.
Në pikën 14 në fund të fjalisë pika zëvendësohet me
pikëpresje.
Pas pikës 14 shtohen tri pika të reja 15, 16 dhe 17, si
vijojnë:
"15. Ushqim të kafshëve, aditivë për ushqim të
kafshëve dhe kafshë të gjalla;
16. Prodhime të foshnjave, si vijon: krevat, karrocë,
transportues, relaksues, ulëse për në automjet, vaskë, ulëse
për ushqim, biberon, shishe dhe pelena për foshnja dhe
17. Mjete shkollore, si vijon: çantë shkolle (çantë
shpine), fletore, laps, stilolaps, bllok, fletore të punës,
ngjyra, vizore, kompas, plastelinë, gdhendëse, gomë dhe
korrektor."
Neni 2
Në nenin 53 paragrafi (10) pika 10 ndryshohet si vijon:
"10. Emri, mbiemri dhe nënshkrimi i personit të
autorizuar për nënshkrimin e faturave te dhënësi i
faturave."
Neni 3
Dispozita e nenit 2 të këtij ligji do të fillojë të zbatohet
nga 1 janari 2016.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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3359.
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
ФИНАНСИСКИТЕ ДРУШТВА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиските друштва,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2014 година.
Бр. 07-2939/1
23 јули 2014 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДРУШТВА
Член 1
Во Законот за финансиските друштва („Службен
весник на Република Македонија“ број 158/10 и 53/11),
во членот 8 став (3) точка 11 зборовите: „Управата за
спречување на перење на пари и финансирање на тероризам“ се заменуваат со зборовите: „Управата за финансиско разузнавање“.
Во ставот (4) по точка 2 се додава нова точка 3, која
гласи:
„3) финансиски извештаи со извештај за извршена
ревизија за последната година;“.
Точките 3, 4 и 5 стануваат точки 4, 5 и 6.
Во ставот (5) точката 2 се менува и гласи:
„финансиски извештаи со извештај за извршена ревизија за последната година;“.
Во точката 3 зборовите: „ставот (3) точки 3, 4 и 5“
се заменуваат со зборовите: „ставот (4) точки 4, 5 и 6“.
Член 2
Во членот 9 став (1) точка 2 по зборот „банкарството“ се додаваат зборовите: „по завршувањето на
високото образование“.
Член 3
Во членот 10 по ставот (3) се додава нов став (4),
кој гласи:
„(4) При одлучувањето по барањето министерот за
финансии особено ги оценува образованието и искуството на предложените членови на органот на управување, економско-финансиската состојба на основачот и
реалноста на програмата за работа со проекција на финансиски извештаи од членот 8 став (3) точка 9 од овој
закон.“
Член 4
Во членот 12 став (1) по точката 2 се додаваат четири нови точки 3, 4, 5 и 6, кои гласат:
„3) уплатената основна главнина е помала од утврдената во членот 7 став (2) од овој закон;
4) постојат основи за сомневање на потеклото на
средствата за уплата на основната главнина;

5) според информацијата за економско финансиската состојба и финансиските извештаи со извештај за извршена ревизија, правното лице остварува загуба од
работењето и нема одржлива финансиската стабилност
и ликвидност;
6) вложувањето во основната главнина не е соодветно со економско-финансиската состојба на основачот и може да доведе до нејзино натамошно влошување;“.
Точките 3, 4 и 5 стануваат точки 7, 8 и 9.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Доколку министерот за финансии го одбие барањето поради постоење на причините од ставот (1)
точка 4 на овој член, за тоа веднаш ја известува Управата за финансиско разузнавање.“
Член 5
Во членот 13 став (2) во воведната реченица зборовите: „Дозволата содржи“ се заменуваат со зборовите:
„Решението од ставот (1) на овој член содржи“.
Во точката 2 сврзникот „и“ на крајот од реченицата
се заменува со запирка.
Во точката 3 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“.
По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:
„4) име и презиме на членовите на органот на управување.“
Член 6
Членот 17 се менува и гласи:
„(1) Финансиското друштво, без претходна согласност од министерот за финансии, не смее да:
1) именува член на орган на управување;
2) изврши промена во сопственичката структура;
3) ја промени основната главнина и
4) врши активности од членот 4 став (1) од овој закон кои не се наведени во решението од членот 13 од
овој закон.
(2) Пред именување на член на орган на управување, финансиското друштво е должно до Министерството за финансии да поднесе барање за добивање
претходна согласност кон кое ги приложува доказите
за исполнување на условите од членот 9 од овој закон.
(3) Финансиското друштво е должно барањето од
ставот (2) на овој член да го поднесе најдоцна 60 дена
пред престанокот на мандатот на член на орган на управување, односно најдоцна во рок од 15 дена од денот
на разрешувањето, оставка, смрт или одземање на согласност на член на орган на управување, а најдоцна во
рок од три месеци од настанување на условот за престанок на член на орган на управување, да предложи
член кој го исполнува условите од членот 9 од овој закон.
(4) Пред промена во сопственичката структура, финансиското друштво е должно до Министерството за
финансии да поднесе барање за добивање претходна
согласност, кон кое ги приложува доказите за исполнување на условите од членот 8 став (3) точки 5, 6 и 9 од
овој закон, како и доказите од членот 8 ставови (4) и
(5) од овој закон, доколку се работи за правно лице.
(5) Пред промена на основната главнина, финансиското друштво е должно до Министерството за финансии да поднесе барање за добивање претходна согласност кон кое приложува образложение за причините за
промена на основната главнина и извори на средства за
уплата, доколку се врши зголемување на основната
главнина.
(6) За вршење на активностите од членот 4 став (1)
од овој закон кои не се наведени во решението од членот 13 од овој закон, финансиското друштво е должно
до Министерството за финансии да достави барање кон
кое приложува:
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1) листа на активности од членот 4 став (1) од овој
закон што планира да ги врши друштвото;
2) програма за работа за наредните три години за
соодветните активности и
3) информација за економско финансиската состојба на финансиското друштво.
(7) Кон барањето од ставовите (2), (4), (5) и (6) на
овој член се доставува и доказ за уплатена административна такса, согласно со Законот за административни
такси.
(8) Министерот за финансии врз основа на поднесената документација од ставовите (2), (4), (5) и (6) на
овој член донесува решение за издавање на согласност,
за одбивање или за отфрлање на барањето. При одлучувањето по барањето соодветно се применуваат одредбите од членовите 10, 10-а, 11 и 12 од овој закон.“
Член 7
Во членот 18 став (1) точка 4 точката и запирката
на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“.
Точката 5 се брише.
Точката 6 станува точка 5.
Член 8
Во членот 24 став (1) точка 3 се менува и гласи:
„постапи спротивно на одредбите од членот 17 од
овој закон;“.
Во точката 7 бројот „24“ се заменува со бројот „23“.
Во ставот (3) по зборот „суд“ се додаваат зборовите: „и за тоа да го известат Министерството за финансии во рок од три дена“.
Член 9
По членот 24 се додава нов наслов и нов член 24-а,
кои гласат:
„Одземање на согласност за член на орган
на управување
Член 24-а
(1) Министерот за финансии со решение ја одзема
издадената согласност на член на орган на управување
кој повеќе не ги исполнува условите од членот 9 од
овој закон.
(2) Против решението од ставот (1) на овој член може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен
однос во втор степен, во рок од 15 дена од приемот на
решението.“
Член 10
Во членот 25 став (2) по точката 1 се додава нова
точка 2, која гласи:
„2) единствен матичен број на субјектот;“.
Точките 2, 3 и 4 стануваат точки 3, 4 и 5.
Член 11
Во членот 27 став (1) зборовите: „врши финансиски
активности за кои нема дозвола (членови 13 став (2)
точка 2 и 17 став 1), односно согласност (член 17 став
(2))“ се заменуваат со зборовите: „постапи спротивно
на одредбите од членот 17 од овој закон“.
Член 12
Во членот 28 став (1) точката 2 се брише.
Точките 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат точки 2, 3, 4, 5 и 6.
Член 13
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 SHOQËRI FINANCIARE
Neni 1
Në Ligjin për shoqëri financiare ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 158/10 dhe 53/11) në
nenin 8 paragrafi (3) pika 11 fjalët: "Drejtoria për
Parandalimin e Larjes së Parave dhe Financimit të
Terrorizmit" zëvendësohen me fjalët: "Drejtoria për
Zbulim Financiar".
Në paragrafin (4) pas pikës 2 shtohet pika e re 3, si
vijon:
"3) raporte financiare me raport për revizion të kryer
për vitin e fundit;".
Pikat 3, 4 dhe 5 bëhen pika 4, 5 dhe 6.
Në paragrafin (5) pika 2 ndryshon si vijon:
"raporte financiare me raport për revizion të kryer për
vitin e fundit;".
Në pikën 3 fjalët: "paragrafi (3) pikat 3, 4 dhe 5"
zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (4) pikat 4, 5 dhe 6".
Neni 2
Në nenin 9 paragrafi (1) pika 2 pas fjalës "bankieria"
shtohen fjalët: "pas mbarimit të arsimit të lartë".
Neni 3
Në nenin 10 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4),
si vijon:
"(4) Gjatë vendimmarrjes për kërkesën ministri i
Financave veçanërisht e vlerëson arsimin dhe përvojën e
anëtarëve të propozuar të organit drejtues, gjendjen
ekonomike financiare të themeluesit dhe realitetin e
programit për punë me projektim të raporteve financiare
nga neni 8 paragrafi (3) pika 9 të këtij ligji."
Neni 4
Në nenin 12 paragrafi (1) pas pikës 2 shtohen katër
pika të reja 3, 4, 5 dhe 6, si vijojnë:
"3) kryegjëja themelore e paguar është më e vogël nga
ajo që është përcaktuar në nenin 7 paragrafi (2) të këtij
ligji;
4) ekzistojnë baza për dyshim të prejardhjes së mjeteve
për pagesë të kryegjësë themelore;
5) sipas informatës për gjendjen ekonomike financiare
dhe raporteve financiare me raporte për revizion të kryer,
personi juridik realizon humbje në punë dhe nuk ka
stabilitet dhe likuiditet të qëndrueshëm financiar;
6) investimi në kryegjënë themelore nuk është në
përputhje me gjendjen financiare ekonomike të themeluesit
dhe mund të shpie në përkeqësimin e saj të mëtejmë;".
Pikat 3, 4 dhe 5 bëhen pika 7, 8 dhe 9.
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
"(3) Nëse ministri i Financave e refuzon kërkesën për
shkak të ekzistimit të shkaqeve nga paragrafi (1) pika 4 e
këtij neni, për këtë menjëherë e njofton Drejtorinë për
Zbulim Financiar."
Neni 5
Në nenin 13 paragrafi (2) në fjalinë hyrëse fjalët: "Leja
përmban" zëvendësohen me fjalët: "Aktvendimi nga
paragrafi (1) i këtij neni përmban".
Në pikën 2, lidhëza "dhe" në fund të fjalisë
zëvendësohet me presje.
Në pikën 3, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me
lidhëzën "dhe".
Pas pikës 3 shtohet pika e re 4, si vijon:
"4) emri dhe mbiemri i anëtarëve të organit drejtues."
Neni 6
Neni 17 ndryshohet si vijon:

25 јули 2014

"(1) Shoqëria financiare, pa pëlqim paraprak nga
ministri i Financave, nuk guxon të:
1) emërojë anëtar të organit drejtues;
2) bëjë ndryshim në strukturën e pronësisë;
3) ta ndryshojë kryegjënë themelore dhe
4) të kryejë aktivitete nga neni 4 paragrafi (1) të këtij
ligji të cilat nuk janë theksuar në zgjidhjen e nenit 13 të
këtij ligji.
(2) Para emërimit të anëtarit të organit drejtues,
shoqëria financiare obligohet në Ministrinë e Financave të
dorëzojë kërkesë për marrjen e pëlqimit paraprak me të
cilën i bashkangjet edhe dëshmitë për plotësimin e
kushteve nga neni 9 i këtij ligji.
(3) Shoqëria financiare obligohet kërkesën nga
paragrafi (2) i këtij neni ta parashtrojë më së voni 60 ditë
para përfundimit të mandatit të anëtarit të organit drejtues,
përkatësisht më së voni në afat prej 15 ditësh nga dita e
shkarkimit, dorëheqjes, vdekjes ose heqjes së pëlqimit të
anëtarit të organit drejtues, e më së voni në afat prej tre
muajve nga krijimi i kushtit për ndërprerjen e anëtarit të
organit drejtues, të propozojë anëtar cili i plotëson kushtet
nga neni 9 të këtij ligji.
(4) Para ndryshimit në strukturën e pronësisë, shoqëria
financiarë obligohet që në Ministrinë e Financave të
dorëzojë kërkesë për marrjen e pëlqimit paraprak, të cilës
ia bashkëngjit dëshmitë për plotësimin e kushteve nga neni
8 paragrafi (3) pikat 5, 6 dhe 9 të këtij ligji, si dhe dëshmitë
nga neni 8 paragrafët (4) dhe (5) të këtij ligji, nëse bëhet
fjalë për person juridik.
(5) Para ndryshimit të kryegjësë themelore, shoqëria
financiare obligohet që në Ministrinë e Financave të
parashtrojë kërkesë për marrjen e pëlqimit paraprak, të
cilës ia bashkëngjit arsyetimin për shkaqet për ndryshimin
e kryegjësë themelore dhe burimet e mjeteve për pagesë,
nëse kryhet zmadhimi i kryegjësë themelore.
(6) Për kryerjen e aktiviteteve nga neni 4 paragrafi (1)
të këtij Ligji të cilat nuk janë theksuar në aktvendimin nga
neni 13 të këtij ligji, shoqëria financiare obligohet që në
Ministrinë e Financave të dorëzojë kërkesë të cilës i
bashkëngjit:
1) listë të aktiviteteve nga nenit 4 paragrafi (1) të këtij
ligji që planifikon t’i kryejë shoqëria;
2) program për punë për tre vitet e ardhshme për
aktivitetet përkatëse dhe
3) informatë për gjendjen ekonomike financiare të
shoqërisë financiare.
(7) Me kërkesën nga paragrafët (2), (4), (5) dhe (6) të
këtij neni dorëzohet edhe dëshmi për taksën administrative
të paguar në pajtim me Ligjin për taksa administrative.
(8) Ministri i Financave në bazë të dokumentacionit të
parashtruar nga paragrafët(2), (4), (5) dhe (6) të këtij neni
miraton aktvendim për lëshimin e pëlqimit, për refuzimin
ose për hedhjen poshtë të kërkesës. Gjatë vendimmarrjes
për kërkesën në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e
neneve 10, 10-a, 11 dhe 12 të këtij ligji."
Neni 7
Në nenin 18 paragrafi (1) pika 4 pikëpresja në fund të
fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe".
Pika 5 shlyhet.
Pika 6 bëhet pika 5.
Neni 8
Në nenin 24 paragrafi (1) pika 3 ndryshohet si vijon:
"vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 17 të
këtij;".
Në pikën 7 numri "24" zëvendësohet me numrin "23".
Në paragrafin (3) pas fjalës "gjykatë" shtohen fjalët:
"dhe për këtë ta njoftojnë Ministrinë e Financave në afat
prej tre ditëve".
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Neni 9
Pas nenit 24 shtohet titull dhe nen i ri 24-a si vijon:
"Marrja e pëlqimit të anëtarit të organit drejtues
Neni 24 -a
(1) Ministri i Financave me aktvendim ia heq pëlqimin
e lëshuar anëtarit të organit drejtues i cili më nuk i plotëson
kushtet nga nenit 9 të këtij ligji.
(2) Kundër aktvendimit nga paragrafit (1) të këtij neni
mund të parashtrohet ankesë në Komisionin Shtetëror për
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë
të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë, në afat prej
15 ditësh nga pranimi i aktvendimit".
Neni 10
Në nenin 25 paragrafi (2) pas pikës 1 shtohet pika e re
2, si vijon:
"2) numri unik amë i subjektit;".
Pikat 2, 3 dhe 4 bëhen pika 3, 4 dhe 5.
Neni 11
Në nenin 27 paragrafi (1) fjalët: "kryen punë financiare
për të cilat nuk ka leje (nenet 13 paragrafi (2) pika 2 dhe 17
paragrafi 1), përkatësisht pëlqim (neni 17 paragrafi (2))"
zëvendësohen me fjalët: "vepron në kundërshtim me
dispozitat e nenit 17 të këtij ligji".
Neni 12
Në nenin 28 paragrafi (1) pika 2 shlyhet.
Pikat 3, 4, 5 6 dhe 7 bëhen pika 2, 3, 4, 5 dhe 6.
Neni 13
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3360.
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 ЗАДОЛЖИТЕЛНО
ОСИГУРУВАЊЕ ВО СООБРАЌАЈОТ
Се прогласува Законот за изменување на Законот
за задолжително осигурување во сообраќајот,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2014 година.
Бр. 07 – 2940/1
23 јули 2014 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО СООБРАЌАЈОТ
Член 1
Во Законот за задолжително осигурување во сообраќајот („Службен весник на Република Македонија“
број 88/2005, 70/2006, 81/2008, 47/11 и 135/11), во членот 2 став (1) точката 1 се менува и гласи:
“„Брод или чамец на моторен погон“ е пловен објект со механички двигател дефиниран согласно со Законот за внатрешната пловидба;“.

Стр. 46 - Бр. 112

25 јули 2014

Точката 3 се менува и гласи:
“„Моторни и приклучни возила“ се возила на моторен погон и приклучни возила дефинирани согласно со
Законот за возила;“.
Член 2
Во членот 52 став (2) зборовите: „точка 4“ се заменува со зборовите: „точка 3“.
Во ставот (3) зборовите: „точка 5“ се заменува со
зборовите: „точка 4“.
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM TË
DETYRUESHËM NË KOMUNIKACION
Neni 1
Në Ligjin për sigurim të detyrueshëm në komunikacion
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
88/2005, 70/2006, 81/2008, 47/11 dhe 135/11), në nenin 2
paragrafi (1) pika 1 ndryshohet si vijon:
“"Anije ose barkë me forcë motorike” është objekt
lundrues me shtytës mekanik i përkufizuar në pajtim me
Ligjin për lundrim të brendshëm;”.
Pika 3 ndryshohet si vijon:
“Mjete motorike dhe të rimorkuara” janë mjete me
forcë motorike dhe mjete të rimorkuara të përkufizuara në
pajtim me Ligjin për automjete;".
Neni 2
Në nenin 52 paragrafi (2) fjalët: “pika 4” zëvendësohen
me fjalët: “pika 3”.
Në paragrafin (3) fjalët: “pika 5” zëvendësohen me
fjalët: “pika 4”.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
3361.
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 ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2014 година.
Бр. 07-2941/1
23 јули 2014 година
Скопје

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

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

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ
Член 1
Во Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/2004,
127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12,
23/13, 120/13, 163/13, 187/13 и 42/14), во членот 9 ставовите 5 и 6 се менуваат и гласат:
„Податоците за лиценците и за изводите од лиценците за секое моторно возило со кое ќе се врши
превозот предвидени со членот 7 од овој закон и за лиценците и за изводите од лиценците за општински превоз на патници и автотакси превоз на патници се внесуваат во електронската база на податоци која ја води
Министерството за транспорт и врски.
Општините, односно градот Скопје се должни да ги
внесуваат податоците за издадени лиценци и изводи
од лиценци за општински превоз на патници и автотакси превоз на патници на дневна основа во електронската база на податоци од ставот 5 на овој член.”
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари
2015 година.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TRANSPORT NË KOMUNIKACIONIN
RRUGOR
Neni 1
Në Ligjin për transport në komunikacionin rrugor
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11,
6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13 dhe 42/14) në nenin 9
paragrafët 5 dhe 6 ndryshohen si vijojnë:
"Të dhënat për licencat dhe për ekstraktet e licencave
për çdo automjet motorik me të cilin do të kryhet
transporti, të parapara me nenin 7 të këtij ligji dhe për
licencat dhe për ekstraktet e licencave për transport
komunal të udhëtarëve dhe transport autotaksi të
udhëtarëve futen në bazën elektronike të të dhënave të
cilën e mban Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.
Komunat, përkatësisht Qyteti i Shkupit janë të obliguar
t’i futin të dhënat për licencat e lëshuara dhe ekstraktet e
licencave për transport komunal të udhëtarëve dhe
transport autotaksi të udhëtarëve në bazë ditore në bazën
elektronike të të dhënave nga paragrafi 5 i këtij neni."
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do
të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2015.
__________
3362.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБЕН РЕГИСТАР ЗА ЛИЦА ОСУДЕНИ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА ЗА КРИВИЧНИ ДЕЛА ЗА
СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА МАЛОЛЕТНИ
ЛИЦА И ПЕДОФИЛИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Посебен регистар за лица осудени со
правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2014 година.
Бр. 07-2943/1
23 јули 2014 година
Скопје

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

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБЕН РЕГИСТАР ЗА ЛИЦА ОСУДЕНИ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА ЗА КРИВИЧНИ ДЕЛА ЗА СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА
МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА И ПЕДОФИЛИЈА
Член 1
Во Законот за Посебен регистар за лица осудени
со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална
злоупотреба на малолетни лица и педофилија („Службен весник на Република Македонија” број 11/12), членот 3 се менува и гласи:
„Регистарот содржи податоци за лица осудени со
правосилна пресуда за кривични дела против половата
слобода и половиот морал сторени против деца:
1) силување (член 186 став 2 од Кривичниот законик);
2) обљуба врз немоќно лице (член 187 став 2 од
Кривичниот законик);
3) полов напад врз дете кое не наполнило 14 години (член 188 од Кривичниот законик);
4) обљуба со злоупотреба на положбата (член 189
став 2 од Кривичниот законик);
5) задоволување на полови страсти пред друг (член
190 ставови 2 и 3 од Кривичниот законик);
6) детска проституција (член 191-а од Кривичниот
законик);
7) прикажување на порнографски материјал на дете (член 193 од Кривичниот законик);
8) производство и дистрибуција на детска порнографија (член 193-а од Кривичниот законик);
9) намамување на обљуба или друго полово дејствие на дете кое не наполнило 14 години (член 193-б
од Кривичниот законик);
10) родосквернавење (член 194 став 2 од Кривичниот законик) и
11) трговија со дете (418-г од Кривичниот законик).“
Член 2
Членот 4 се менува и гласи:
„Регистарот ги содржи следниве податоци за лица
осудени со правосилна пресуда за кривичните дела од
членот 3 од овој закон:
- име и презиме,
- датум на раѓање,
- адреса на живеење или престојувалиште,
- кривично дело за кое е правосилно осуден,

- висина на казната,
- датум на започнување на издржување на казната,
- датум на прекин на издржување на казната,
- промени во текот на издржување на казната,
- датум на отпуштање на издржување на казна затвор,
- датум на бришење од регистарот,
- фотографија и
- забелешка. “
Член 3
Во членот 6 по зборот „закон“ се става запирка и се
додаваат зборовите: „рачно и електронски,“.
Член 4
По членот 6 се додаваат два нови членa 6-а и 6-б,
кои гласат:
„Член 6-а
Управата за извршување на санкциите за лицата
осудени со правосилна пресуда за кривичните дела од
членот 3 од овој закон е должна во рок од 15 работни
дена од денот на започнувањето на издржување на казна затвор, да достави до ЈУ Завод за социјални дејности копија од пресудата со која лицето е осудено за
кривично дело, како и писмено известување со следниве податоци:
- име и презиме,
- датум на раѓање,
- адреса на живеење или престој,
- кривично дело за кое е правосилно осуден,
- висина на казната,
- датум на започнување на издржување на казната,
- датум на прекин на издржување на казната,
- промени во текот на издржување на казната и
- датум на отпуштање на издржување на казна затвор.
Член 6-б
Министерството за внатрешни работи, за лицето
осудено со правосилна пресуда за кривичните дела од
членот 3 од овој закон, е должно во рок од 15 дена од
денот на доставувањето на писмено барање од ЈУ Завод за социјални дејности да достави фотографија од
датумот на започнување на издржување на казната затвор и фотографија од датумот на отпуштање на издржување на казната затвор.
Фотографијата е во боја, со големина 3,5 х 4,5 см и
се менува на секои десет години.“
Член 5
Во членот 7 по ставот 2 се додава нов став 3, кој
гласи:
„Надлежниот суд е должен да го евидентира пријавувањето од ставот 1 на овој член, како и да го извести
лицето за неговата обврска да ја пријави секоја промена на личните податоци и на местото на живеење, односно престојување во рок од три дена во судот.“
Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи:
„Надлежниот суд е должен пријавувањето од ставовите 1 и 3 на овој член да го достави до Министерството за труд и социјална политика, односно ЈУ Завод
за социјални дејности, во рок од пет работни дена од
пријавувањето на осуденото лице.“
Член 6
Правилникот за начинот на внесување на податоците на осудените лица во Посебниот регистар за лица
осудени со правосилна пресуда за кривични дела за
сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија и начинот на меѓусебно известување и соработка
(„Службен весник на Република Македонија“ број
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62/12 и 88/12) да се усогласи со одредбите од овој закон, во рок од три месеци од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 7
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за Посебен регистар за лица
осудени со правосилна пресуда за кривични дела за
сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија.
Член 8
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 REGJISTRIN E VEÇANTË PËR PERSONA TË
DËNUAR ME AKTVENDIM TË PLOTFUQISHËM
PËR VEPRA PENALE PËR KEQPËRDORIM
S E K S U AL T Ë PE R S O N A V E T Ë M I T U R D HE
PEDOFILI
Neni 1
Në Ligjin për Regjistrin e veçantë për persona të
dënuar me aktvendim të plotfuqishëm për vepra penale për
keqpërdorim seksual të personave të mitur dhe pedofili
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
11/12), neni 3 ndryshohet si vijon:
"Regjistri përmban të dhëna për persona të dënuar me
aktvendim të plotfuqishëm për vepra penale kundër lirisë
gjinore dhe moralit gjinor të kryer kundër fëmijëve:
1) përdhunim (neni 186 paragrafi 2 i Kodit penal);
2) akt seksual të dhunshëm ndaj personit të pafuqishëm
(neni 187 paragrafi 2 i Kodit penal);
3) sulm seksual mbi fëmijë i cili nuk i ka mbushur 14
vjet (neni 188 i Kodit penal);
4) akt seksual të dhunshëm me keqpërdorim të pozitës
(neni 189 paragrafi 2 i Kodit penal);
5) kënaqje të epsheve seksuale para tjetrit (neni 190
paragrafët 2 dhe 3 i Kodit penal);
6) prostitucion të fëmijëve (neni 191-a i Kodit penal);
7) shfaqje e materialeve pornografike fëmijës (neni 193
i Kodit penal);
8) prodhim dhe shpërndarje të pornografisë së fëmijëve
(193-a i Kodit penal);
9) mashtrim për akt seksual të dhunshëm ose veprim
tjetër seksual ndaj fëmijëve të cilët nuk i kanë mbushur 14
vjet (neni 193-b i Kodit penal);
10) incest (neni 194 paragrafi 2 i Kodit penal) dhe
11) tregti me fëmijë (418-g nga Kodi penal)."
Neni 2
Neni 4 ndryshohet si vijon:
"Regjistri i përmban këto të dhëna për persona të
dënuar me aktvendim të plotfuqishëm për vepra penale nga
neni 3 i këtij ligji:
- emrin dhe mbiemrin,
- datëlindjen,
- adresën e vendbanimit ose vendqëndrimit,
- veprën penale për të cilën në mënyrë të plotfuqishme
është dënuar,
- kohëzgjatjen e dënimit,
- datën e fillimit të mbajtjes së dënimit,
- datën e ndërprerjes së vuajtjes së dënimit,
- ndryshimet gjatë mbajtjes së dënimit,
- datën e lëshimit të vuajtjes së dënimit me burg,
- datën e shlyerjes së regjistrit,
- fotografinë dhe
- vërejtje.“
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Neni 3
Në nenin 6 pas fjalës "ligj" vendoset presje dhe shtohen
fjalët: "me dorë dhe në mënyrë elektronike".
Neni 4
Pas nenit 6 shtohen dy nene të reja 6-a dhe 6-b, si
vijojnë:
"Neni 6-a
Drejtoria për Zbatimin e Sanksioneve për personat e
dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm për vepra penale nga
neni 3 i këtij ligji është e obliguar në afat prej 15 ditësh nga
dita e fillimit të vuajtjes së dënimit me burg, të dorëzojë në
IP Enti për Veprimtari Sociale kopje nga aktgjykimi me të
cilin personi është dënuar për vepër penale, si dhe njoftim
me shkrim me të këto të dhëna:
- emrin dhe mbiemrin,
- datëlindjen,
- adresën e vendbanimit ose vendqëndrimit,
- veprën penale për të cilën në mënyrë të plotfuqishme
është dënuar,
- kohëzgjatjen e dënimit,
- datën e fillimit të vuajtjes së dënimit,
- datën e ndërprerjes së vuajtjes së dënimit,
- ndryshimet gjatë vuajtjes së dënimit dhe
- datën e lëshimit të vuajtjes së dënimit me burg.
Neni 6-b
Ministria e Punëve të Brendshme, për personin e
dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm për vepra penale nga
neni 3 i këtij ligji, është e obliguar në afat prej 15 ditësh
nga dita e dorëzimit të kërkesës me shkrim në IP Enti për
Veprimtari Sociale të dorëzojë fotografi nga dita e fillimit
të vuajtjes së dënimit me burg dhe fotografi nga data e
lëshimit të vuajtjes së dënimit me burg.
Fotografia është me ngjyrë, me madhësi 3,5 x 4,5 cm
dhe ndryshohet në çdo dhjetë vjet."
Neni 5
Në nenin 7 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si
vijon:
"Gjykata kompetente është e obliguar që ta evidentojë
paraqitjen nga paragrafi 1 i këtij neni, si dhe ta informojë
personin për obligimin e tij për të paraqitur çdo ndryshim
të të dhënave personale dhe të vendbanimit, përkatësisht
vendqëndrimit në afat prej tri ditësh në gjykatë."
Paragrafi 3 i cili bëhet paragraf 4 ndryshohet si vijon:
"Gjykata kompetente është e obliguar që paraqitjen nga
paragrafët 1 dhe 3 të këtij neni ta dorëzojë në Ministrinë e
Punës dhe Politikës Sociale, përkatësisht në IP Enti për
Veprimtari Sociale, në afat prej pesë ditësh pune nga dita e
paraqitjes së personit të dënuar."
Neni 6
Rregullorja për mënyrën e vendosjes së të dhënave të
personave të dënuar në Regjistrin e veçantë për persona të
gjykuar me aktvendim të plotfuqishëm për vepra penale
për keqpërdorim seksual të personave të mitur dhe pedofili
dhe mënyra e informimit dhe bashkëpunimit të ndërsjellë
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
62/12 dhe 88/12) të harmonizohet me dispozitat e këtij
ligji, në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 7
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për Regjistrin e veçantë për persona të
dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm për vepra penale për
keqpërdorim seksual të personave të mitur dhe pedofili.

25 јули 2014

Бр. 112 - Стр. 49

Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3363.
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
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2014 година.
Бр. 07-2944/1
23 јули 2014 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за здравственото осигурување (“Службен весник на Република Македонија” број 25/2000,
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,
50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14 и
44/14), во членот 34 став 1 алинеја 4 сврзникот „и“ се
заменува со точка и запирка.
По алинејата 4 се додаваат две нови алинеи 5 и 6,
кои гласат:
„- осигурени лица кои доброволно дарувале крв,
според програмата која се однесува на доброволното
дарување на крв, донесена согласно со Законот за
здравствената заштита,
- осигурени лица кои доброволно дарувале ткиво
или орган и“.
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
„Средствата за ослободување од учеството утврдено во ставот 1 алинеја 6 на овој член, на здравствената
установа ги надоместува Министерството за здравство
од програмата која се однесува на доброволното дарување на ткиво или орган, донесена согласно со Законот
за здравствената заштита.“
Член 2
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 SIGURIM SHËNDETËSOR
Neni 1
Në Ligjin për sigurim shëndetësor (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 25/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 670/09, 50/10, 156/10,
53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14 dhe 44/14 ) në
nenin 34 paragrafi 1 alineja 4 lidhëza “dhe” zëvendësohet
me pikëpresje.

Pas alinesë 4 shtohen dy aline të reja 5 dhe 6, si vijojnë:
“ - personat e siguruar të cilët vullnetarisht kanë dhënë
gjak, sipas programit që ka të bëjë me dhënie vullnetare të
gjakut, të miratuar në pajtim me Ligjin për mbrojtje
shëndetësore,
- personat e siguruar të cilët në mënyrë vullnetare kanë
dhuruar ind ose organ dhe".
Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:
“Mjetet për lirim nga pjesëmarrja e përcaktuar në
paragrafin 1 alineja 6 të këtij neni, institucionit shëndetësor
ia kompenson Ministria e Shëndetësisë nga programi i cili
ka të bëjë me dhënien vullnetare të indit ose organit, të
miratuar në pajtim me Ligjin për mbrojtje shëndetësore."
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
3364.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО
ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за земање и пресадување на делови од човечкото тело
заради лекување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2014 година.
Бр. 07-2945/1
23 јули 2014 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ
И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕЧКОТО
ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за земање и пресадување на делови од
човечкото тело заради лекување („Службен весник на
Република Македонија“ број 47/11, 136/11, 91/13,
164/13 и 27/14), во членот 9 став (1) по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:
„5) парична помош во висина на реални погребални
трошоци, но најмногу до три просечни месечни нето
плати по вработен исплатени во Република Македонија
во последниот месец пред настапувањето на смртта,
според податоците на Државниот завод за статистика,
што се исплатува на семејството на умреното лице од
кое се земени делови од човечкото тело заради лекување.“
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Паричната помош од ставот (1) точка 5 на овој
член ја обезбедува Министерството за здравство од
програмата која се однесува на земање на делови од
човечкото тело заради лекување, донесена согласно со
Законот за здравствената заштита.“
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Стр. 50 - Бр. 112

L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MARRJE DHE
TRANSPLANTIM TË PJESËVE TË TRUPIT TË
NJERIUT PËR MJEKIM
Neni 1
Në Ligjin për marrje dhe transplantim të pjesëve të
trupit të njeriut për mjekim ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 47/11, 136/11, 91/13, 164/13 dhe
27/14) në nenin 9 paragrafi (1) pas pikës 4 shtohet pikë e re
5, si vijon:
"5) ndihmë në para në lartësi të shpenzimeve reale për
varrim, por më së shumti deri në tri rroga neto mujore
mesatare për të punësuar të paguara në Republikën e
Maqedonisë në muajin e fundit para ndodhjes së vdekjes,
sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, që i
paguhet familjes së personit të vdekur prej të cilit janë
marrë pjesë nga trupi i njeriut për mjekim."
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
"(2) Ndihmën në para nga paragrafi (1) pika 5 të këtij
neni, e siguron Ministria e Shëndetësisë nga programi që
ka të bëjë me marrjen e pjesëve nga trupi i njeriut për
mjekim, të miratuar në pajtim me Ligjin për mbrojtje
shëndetësore."
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3365.
Врз основа на член 3 од Законот за дополнување на
Законот за вработувањето и осигурување во случај на
невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/2014), Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 22 јули 2014 година, го утврди Пречистениот
текст на Законот за вработувањето и осигурување во
случај на невработеност.
Пречистениот текст на Законот за вработувањето и
осигурување во случај на невработеност ги опфаќа: Законот за вработувањето и осигурување во случај на
невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/1997), Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во
случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/2000), Законот за изменување на
Законот за вработувањето и осигурување во случај на
невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр.101/2000), Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во
случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2001), Законот за изменување и
дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на
Република Македонија“ бр.25/2003), Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и
осигурување во случај на невработеност („Службен
весник на Република Македонија“ бр.37/2004), Законот
за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
4/2005), Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на
невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2006), Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во
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случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2007), Законот за изменување и
до-полнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 102/2008), Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и
осигурување во случај на невработеност („Службен
весник на Република Македонија“ бр.161/2008), Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
50/2010), Законот за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
88/2010), Законот за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
51/2011), Законот за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
11/2012), Законот за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
80/2012), Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на
невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2012), Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во
случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2014), Законот за изменување и
дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/2014), Законот за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во
случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/2014), Одлука на Уставниот суд
на Република Македонија У.бр.183/1997(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/1998), Одлука на
Уставниот суд на Република Македонија У.бр.167/1997
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
14/1999), Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.154/2001(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.7/2002), Одлука на Уставниот суд на
Република Македонија У.бр. 119/2006 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2007), Одлука на
Уставниот суд на Република Македонија У.бр.84/2008
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
162/2008), Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 103/2010 („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/2010) и Одлука на Уставниот
суд на Република Македонија У.бр. 173/2010(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/2011).

Бр. 10-2528/2
22 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија,
Светлана Јакимовска, с.р.

ЗАКОН
ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ
ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредуваат прашањата за размена на
трудот, правата и обврските на работодавачите, невработените лица, други лица кои бараат работа и државата, во врска со вработувањето и осигурувањето во
случај на невработеност и други прашања од значење
за вработувањето.
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Член 1-а
Секој има право на пристап до вработување, без
какви било ограничувања, согласно со принципот на
еднаков третман, утврден во Законот за работните односи и во другите закони.
Согласно со принципот на еднаков третман, забранета е дискриминација при вработување по основа на
брачен статус, семеен статус, боја на кожа, пол, јазик,
политичко или друго убедување, активност во синдикати, национална припадност, социјален статус, инвалидност, возраст, сопственост, општествен или друг
статус.
Член 1-б
Граѓаните на Европската унија имаат еднаков правен статус, во правните односи, согласно со овој закон,
како и граѓаните на Република Македонија.
Член 1-в
Во случај на дискриминација од членовите 1-а и 1-б
на овој закон, граѓанинот има право да бара надомест
на штета.
Во случај на спор кога е постапено спротивно на
членовите 1-а и 1-б од овој закон, товарот на докажување паѓа на работодавачот.
Член 2
Поимите употребувани во овој закон, го имаат
следново значење:
- „работодавач“ е правно лице или негова организациона единица кое има седиште на територијата на Република Македонија или физичко лице кое има постојан престој на територијата на Република Македонија, кои вработуваат работници (во натамошниот
текст: работодавач),
-„самовработено лице“ е физичко лице кое врши самостојна економска дејност или професионална и друга интелектуална услуга од која остварува приход, за
своја сметка, под условите утврдени со закон,
-„земјоделец“ е лице кое се занимава со земјоделска
дејност и пристапило во задолжително социјално осигурување согласно прописите кои ја уредуваат оваа областа,
- „невработено лице“ е лице кое не е вработено, активно бара работа и ги исполнува условите предвидени
со овој закон,
- „друго лице кое бара работа“ е економски активно или неактивно лице кое се евидентира во Агенцијата, но не бара активно работа и/или не е подготвено
да прифати работа,
- „друго лице кое бара работа поради загрозено вработување“ е лице кое бара работа во текот на отказниот
рок во случај на раскинување на договорот за вработување од страна на работодавачот, лице со работно место на кое му е откажан договорот за вработување од деловни причини (технолошки, економски, организациони и слично) што се потврдува преку увид во деловната документација на работодавачот или лице кое склучило договор за вработување на определено време и
чиј договор за вработување истекува најмногу за три
месеци,
- „паричен надоместок за невработени лица“ е надоместок за загуба на плата или приходи што се обезбедува врз основа на осигурување во случај на невработеност определен со овој закон,
- „пазар на труд“ е пазар во кој лицата кои бараат
работа и поседуваат знаење, вештини и работно искуство се среќаваат со работодавачите што бараат кандидати за слободни работни места или одделни видови на
работа за одреден паричен надоместок (плата) кои меѓусебно ќе го договорат,
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- „спроведувач на мерки“ е правно или физичко лице кое ги реализира активните мерки на пазарот на трудот предвидени со овој и друг закон,
- „Aгенција за вработување на Република Македонија“ е јавна установа која дава поддршка и помош и
обезбедува услуги за учесниците на пазарот на трудот,
- „Aгенција за посредување за вработување“ е приватна агенција за посредување за вработување во земјата и странство, со наплата,
- „странец“ е државјанин на држава, која не е членка на Европската унија, држава која не е договорна
страна на Договорот за Европската економска област и
Швајцарската конфедерација,
-„граѓанин на Европска унија“ е граѓанин на земја
членка на Европската унија и членови на нивното семејство и граѓанин на држава која е договорна страна
на Договорот на Европската економска област и граѓанин на Швајцарската конфедерација и членови на нивните семејства и
- „услуга за посредување за вработување со наплата“ е самостојна економска активност, која ја врши
лиценцирана Агенција за посредување за вработување,
за која се добива финансиски надоместок.
Член 3
Основни задачи на размената на трудот се:
- евидентирање на работодавачите и нивните потреби од работници;
- примања на понуди за слободни работни места од
работодавачите и идентификување на потребите на работодавачo според условите во искажаните потреби од
работници;
- евидентирање на невработените лица според нивните квалификации, знаења и искуства;
- евидентирање на другите лица кои се пријавуваат
во Агенцијата, според нивните квалификации, знаења и
искуства,
- донесување и имплементирање на оперативни
планови за активни мерки и програми за вработување,
- споредување на потребите на работодавачот со
квалификацијата, знаењето и искуството на невработените лица;
- подготовка на индивидуален акциски план за согледување на способноста и професионалните вештини
на невработеното лице и на друго лице кое бара работа
и утврдување на видот и степенот на потребната помош за вработување;
- обезбедување информации на работодавачот и на
невработените лица за пазарот на трудот;
- упатување на невработените лица на обука, преквалификација или доквалификација за вработување;
- помош на работодавачите при вработување на
невработени лица со поволни услови;
- обезбедување посебни услуги за вработување на
невработените инвалидни лица;
- професионална ориентација на невработените и
други лица заради избор на занимање или вработување
по пат на тестирање и разговор;
- следење на искажаните нереализирани потреби од
работници кај работодавачот;
- истражување, следење и анализирање на појавите
и движењата на пазарот на трудот;
- обезбедување стручна и географска мобилност на
работната сила заради усогласување на понудата и побарувачката од работна сила во Република Македонија
и странство;
- воспоставување и одржување на добри односи и
соработка на Агенцијата за вработување на Република
Македонија со работодавачите и лицето кое донесува
одлуки за избор при вработување и
- обезбедување права по основа на осигурување во
случај на невработеност.
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Член 3-а
Во индивидуалниот план за вработување кој го изработува Агенцијата во соработка со невработеното
лице се утврдуваат целите за вработување, планот на
активностите на невработеното лице заради вработување, учество во мерките на активни политики за вработување и местото на вработувањето.
Индивидуалниот план за вработување го потпишуваат Агенцијата и невработеното лице, во рок од 30 дена од денот на регистрирањето во Агенцијата, со важност од шест месеци од денот на потпишувањето, по
кој рок се вршат негови измени и дополнувања.
Рокот за измените и дополнувањата од став 2 на
овој член, започнува да тече 30 дена пред истекот на
рокот од шест месеци, а завршува 30 дена по истекот
на рокот од шест месеци.
Доколку невработеното лице не преземе дејствија
во смисла на став 3 на овој член се брише од евиденцијата на невработените лица за период од една година.
За другите лица кои бараат работа евидентирани во
Агенцијата, Агенцијата нуди услуги на евидентирање и
обезбедување на информации за пазарот на труд.
Член 3-б
За целите на овој закон, учесници во правните односи и во спроведувањето на работите од размената на
трудот се: органите на државната управа, Агенцијата за
вработување на Република Македонија со центрите за
вработување, единиците на локалната самоуправа и
градот Скопје, работодавачите, агенциите за посредување при вработување , агенциите за привремени вработувања, правните и физичките лица кои извршуваат
активности на образование и подготовка за пазарот на
трудот и професионално советување, невработените
лица и лицата кои бараат вработување, самовработените лица, државјаните на држава која не е членка на Европската унија и држава која е договорна страна на Договорот за Европската економска област и Швајцарската конфедерација, здруженија на граѓани и фондации и
воспоставување на партнерство за спроведување на
специфични проекти и програми за поддршка на вработувањето, согласно со посебен договор.
Член 4
Стручните, организациските, административните и
други работи што се однесуваат на вработувањето и
осигурувањето во случај на невработеност ги врши
Агенцијата за вработување на Република Македонија
(во натамошниот текст: Агенција), како јавна установа.
Член 4-а
Агенцијата врши и:
- развивање и спроведување на проекти за подобрување на пазарот на трудот, финансирани и од Европскиот социјален фонд,
- работи во врска со вработувањето на граѓаните на
земјите членки на Европската унија во Република Македонија,
- известување за слободните работни места кои можат да бидат пополнети со државјани од други земји
членки на Европската унија,
- одржување на контакти со Европската канцеларија за координација,
- посредување при вработување за граѓаните на Република Македонија во земјите членки на Европската
унија, - доставување на барањата за вработувања од
граѓаните на Република Македонија кои се заинтересирани да се вработат во земјите членки на Европската
унија до Европската канцеларија за координација и
- работи во врска со водење на статистичка евиденција на податоци поврзани со: започнување и завршување на вработувањето на граѓаните на Европската
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унија и членовите на нивните семејствата; имигрантите
кои се преселуваат на територијата на земјата членка;
емигрантите кои се преселуваат од територијата на
земјата членка и лицата кои имаат редовен престој во
земјата членка на крајот на референтниот период.
Член 5
Дејноста на Агенцијата е од јавен интерес.
II. РАЗМЕНА НА ТРУДОТ
1. УСЛУГИ ОД РАЗМЕНА НА ТРУДОТ ЗА
РАБОТОДАВАЧИТЕ
Член 6 е избришан.
Член 7
Работодавачот потребата од работник може да ја задоволи со посредување на Агенцијата преку доставување пријава за потреба од работник до Агенцијата.
Агенцијата е должна доставената пријава веднаш и
бесплатно да ја огласи во Агенцијата заради информирање на невработените и други лица кои бараат работа.
Работодавачот е должен во пријавата да ги наведе
работното место, условите што се бараат за работното
место, времето на траење на огласот и времето кога работодавачот ќе врши избор.
3аинтересираните невработени и други лица кои
бараат работа на објавениот оглас во Агенцијата се
пријавуваат кај работодавачот во рокот утврден во огласот.
Член 8
Работодавачот потребата од работник може да ја задоволи со објавување јавен оглас во дневниот печат.
Трошоците за објавување на јавниот оглас во дневниот печат се на товар на работодавачот.
Работодавачот е должен во огласот да ги наведе работното место, условите што се бараат за работното
место, времето на траење на огласот и времето во кое
работодавачот ќе врши избор.
Заинтересираните невработени и други лица на објавениот јавен оглас во дневниот печат се пријавуваат
кај работодавачот во рокот утврден во јавниот оглас.
Член 9
Работодавачот потребата од работник може да ја задоволи и преку агенција за посредување при вработување со наплата од работодавачот, во согласност со договор склучен меѓу работодавачот и агенцијата.
Член 10
Работодавачот потребата од работник може да ја задоволи со посредување на Агенцијата преку упатување
на лице за вработување од евиденцијата на невработените лица кај работодавачот.
Упатувањето од евиденцијата на невработените
лица, се врши со пребарување по досиеата на невработените лица во Агенцијата, заради пронаоѓање невработени лица, според нивните стручни способности знаења и искуства и работите што можат и бараат да ги
работат и условите за искажаните потреби од работници.
Член 11
Посредувањето за вработување има за цел да им помогне на работодавачите да ги пополнат слободните
работни места со квалификувани работници, а на невработените и други лица кои бараат работа да им помогне во вработувањето.
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Посредувањето за вработување опфаќа стручни, организациски, административни и други работи на
Агенцијата, со кои се обезбедуваат услуги на работодавачите и на невработените и други лица кои бараат работа, во размената на трудот.
Член 12
Услугите од размената на трудот на работодавачите
од страна на Агенцијата со состојат особено во:
- прием на понуди за слободни работни места од работодавачите и идентификување на нивните потреби;
- огласување на пријавите за потреба од работник
во Агенцијата;
- наоѓање најквалификувано невработено лице од
евиденцијата на невработените лица од страна на
Агенцијата кое најдобро одговара на условите и барањата на работодавачот со пребарување во евиденцијата
на невработените лица според занимањето, образованието, обуката, работното искуство и други посебни
знаења на кандидатот и негово упатување кај работодавачот за вработување;
- идентификување на невработеното лице според
неговиот однос кон и во текот на работата за времето
додека било во работен однос (редовност на работа,
награди и слично);
- помош на работодавачот во организирање на
обука, преквалификација или доквалификација на невработените лица според нивното образование и способности за потребите на работодавачот:
- информации за состојбите идвижењата во стопанството, вработувањето и невработеноста;
- совети за примена на законите и другите прописи;
- советување и услуги на работодавачите за можностите, условите, предностите и поволностите при
вработување на невработени лица и
- информирање за можностите, начинот и постапката за вработување на странски државјани во Република Македонија и на наши работници на работа во
странство.
2. СОВЕТИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ЗА ЗАКОНИТЕ
И ДРУГИТЕ ПРОПИСИ И НИВНАТА ПРИМЕНА
Член 13
Агенцијата дава совети за:
- содржината на законите и други прописи и нивни
измени и дополнувања;
- правата, обврските и одговорностите на работодавачите и работниците, заради правилна примена на
прописите и заштита на правата на работодавачите и
работниците;
- обука на работодавачите за начинот на пополнување и доставување на обрасците и документите што треба да ги достават до Агенцијата и
- начинот на објавување на слободните работни
места и начинот за пријавување и одјавување на работниците во Агенцијата.
3. ОБУКА, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА ИЛИ
ДОКВАЛИФИКАЦИЈА
Член 14
Агенцијата ги утврдува потребите на работодавачот
од работници и на невработените лица за вработување
што треба да се вработат со обука, преквалификација
или доквалификација и ги информира невработените
лица и работодавачите за потребите, условите и начинот на организирање на обука, преквалификација или
доквалификација.
Агенцијата за вработување врши услуги на обука,
преквалификација или доквaлификација пред престанок на работен однос, краткорочни обуки за вработување на невработени лица, обука на работно место и обука за учество на невработени лица во јавни работи, са-
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мостојно и преку јавни и приватни обезбедувачи на
обука, со нивен избор по пат на јавен оглас, под условите утврдени со договор меѓу Агенцијата за вработување и обезбедувачот на обуката.
Член 15
Со обука, преквалификација или доквалификација,
се овозможува стекнување и дополнување на знаењата,
на невработените и други лица заради вработување.
Обуката, преквалификацијата или доквалификацијата се организира и врши во Агенцијата, односно кај
работодавачот, според посебни програми, под услови и
на начин утврдени со акт на Агенцијата.
Обуката, преквалификацијата или доквалификацијата може да се врши и во јавни и приватни установи
од областа на образованието, во согласност со прописите од областа на образованието.
Член 16
Координирањето на обуката, преквалификацијата
или доквалификацијата во јавните и приватните установи од областа на образованието на лицата за време
на обуката, преквалификацијата или доквалификацијата го врши Агенцијата.
4. СОВЕТУВАЊЕ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА СО ПОВОЛНИ
УСЛОВИ
Член 17
Советувањето на работодавачите за вработување на
невработени лица со поволни услови опфаќа:
- услуги на работодавачот за можностите, условите
и начинот на обезбедување на поволности за вработување на инвалидни лица, лица на кои работниот однос
им престанал поради стечај или поради економски,
технолошки, структурални или слични промени кај работодавачот, невработени лица кои подолго чекаат за
вработување односно лица кои биле невработени 12
месеци од претходните 16 месеци или шест од претходните осум месеци за лицата помлади од 25 години и
лица од дефицитарни занимања, со упатување од страна на Агенцијата во согласност со договор со работодавачот;
- услуги на работодавачот во обезбедување на потребите од вработување со пребарување во евиденцијата
на невработените инвалидни лица, на лица кои останале без работа поради стечај или економски, технолошки, структурални и слични промени кај работодавачот и невработени лица кои подолго време чекаат
вработување со обука, преквалификација или доквалификација за вработување;
- услуги на работодавачот за условите и начинот на
обезбедување на поволностите при вработувањето на
невработените лица;
- организирање на средби и разговори од страна на
Агенцијата со работодавачите и невработени лица (саеми на работна сила), за условите и
- информирање на работодавачите и обезбедување
услуги за вработување на работници со дефицитарни
занимања, со упатување на невработено лице од една
во друга подрачна единица на Агенцијата, со организирање на обука на дополнителни или посебни знаења на
одделн невработени лица или со обука, преквалификација или доквалификација на невработени лица.
5. ОДНОСИ НА АГЕНЦИЈАТА СО
РАБОТОДАВАЧИТЕ
Член 18
Агенцијата заради задоволување на потребите од
работници и обезбедување услуги на работодавачите,
донесува програма.
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Со програмата од став 1 на овој член се обезбедува:
идентификување на работодавачите од подрачјето на
подрачната единица на Агенцијата и собирање податоци за работодавчите, водење регистар на работодавачи,
развивање и одржување врз основа на точни и навремени податоци за работодавачите од пазарот на трудот,
приоритет на контакти со работодавачите кај кои има
потреба од поголем број работници со упатување од
Агенцијата, планирање на активности на Агенцијата со
работодавачите и создавање план за маркетинг кај работодавачите.
Начинот и постапката за остварување на програмата од став 1 на овој член ги утврдува Агенцијата.
6. УСЛУГИ ОД РАЗМЕНАТА НА ТРУДОТ НА НЕВРАБОТЕНИТЕ И ДРУГИ ЛИЦА ШТО БАРААТ РАБОТА
Член 19
Услугите од размената на трудот за невработените
и други лица што бараат работа од Агенцијата се
состојат особено во:
- собирање информации од невработеното лице при
пријавувањето во Агенцијата за пополнување на обрасци и документи, со разговор- интервју на невработеното лице со одговорно лице во Агенцијата;
- прибирање податоци од невработеното лице за неговите квалификации, знаења и способности, заради
селекција и упатување на работно место;
- процена на потребите на невработеното лице од
услугите во Агенцијата;
- информирање на невработеното лице за времето и
начинот на пријавување во Агенцијата;
- обезбедување информации на невработените и
други лица за видот на услугите и начинот што можат
да ги добијат од Агенцијата;
- евиденција на невработените лица во Агенцијата
заради вработување или остварување на права по основа на невработеност;
- советување и упатување на невработените и други
лица кои бараат работа за професионална ориентација
заради избор на занимање или вработување по пат на
тестирање и разговор;
- пребарување по досиеата на невработените лица,
заради пронаоѓање квалификувани невработени лица,
според стручните способности, односно работите што
можат и бараат да ги работат;
- обезбедување информации на невработените и
други лица кои бараат работа за слободните работни
места од одговорното лице во Агенцијата во врска со
вработувањето;
- разговор и упатување на невработените лица до
работодавачот кој пријавил потреба од работници;
- давање совети на невработените и други лица кои
бараат работа како сами да бараат работа преку огласи,
контакти со работодавачите и на друг начин;
- тестирање и советување на невработените и други
лица кои бараат работа за избор на занимање за кое лицето има најмногу интерес и способности, за кое се бара и занимање кое одговара на знаењето и способностите на лицето;
- организирање на обука и давање совети за надоградување на способностите на невработените лица, заради вработување;
- давање услуги на невработените лица во работни
клубови за пренесување знаења и техники за наоѓање
работа;
- координирање на обуката, преквалификација и
доквалификација во јавните и приватните установи од
областа на образованието на лицата за време на обуката, преквалификацијата или доквалификацијата;
- барање работни места за невработени лица со високи квалификации, за невработени инвалидни лица и
лица кои подолго време чекаат вработување;
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- информации за дефицитарните занимања и за
можности за вработување;
- одржување и чување на евиденцијата на невработените лица.
Начинот на пријавувањето на невработените лица
поблиску се уредува со акт на Агенцијата.
7. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИТЕ И ДРУГИ ЛИЦА КОИ БАРААТ РАБОТА
Член 20
Под професионална ориентација, во смисла на овој
закон се подразбира, помошта која Агенцијата ја дава
на невработените и други лица кои бараат работа за избор на занимање или вработување по пат на тестирање
и разговор и информирање на потребите од одделни занимања и можностите за вработување.
Професионалната ориентација го опфаќа и индивидуалното советување при избор на занимање според
желбите, интересот и способностите на лицата за одредено занимање и потребите и можностите на пазарот
на трудот.
Член 21
Советување за професионална ориентација се дава
на невработени лица, ученици, студенти, вработени и
инвалидни лица, ако тоа е од значење за избор на нивното занимање и професионалниот развој.
Член 22
Советување за професионална ориентација врши
Агенцијата на чие подрачје лицето кое бара совет има
живеалиште.
За учениците од завршните години на сите степени
на образование советување за професионална ориентација врши Агенцијата на чие подрачје се наоѓа образовната установа.
Член 23
За учениците од завршните години на основното и
средното образование Агенцијата е должнa, во соработка со надлежните установи од областа на образованието, да организира советување во врска со изборот
на занимање преку: предавања од научни и стручни работници, посета на изложби, филмски претстави, посета на претпријатија во врска со вработувањето, установи и друго.
Член 24
Агенцијата по извршеното индивидуално советување и тестирање за избор на занимање врз основа на посебните квалитети, знаења, интереси и склоности на
ученикот, му препорачува избор на најсоодветен вид
занимање.
Член 25
Користењето на услугите на советување за професионална ориентација е бесплатно и се врши на начин
утврден со акт на Агенцијата, во согласност со овој закон.
8. ПОСРЕДУВАЊЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
Член 26
Посредување за вработување во земјата и странство
врши Агенцијата.
Посредувањето за вработување Агенцијата го врши
бесплатно и се спроведува непристрасно, под услови и
на начин утврдени со овој закон.
Посредување за вработување во земјата и во странство може да врши и агенција за посредување за вработување од членот 27 на овој закон, под услови и начин
утврдени со овој закон.
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Член 26-a
Посредување за вработување во странство се врши
врз основа на билатерален меѓудржавен договор односно спогодба или врз основа на претходно потпишан договор меѓу Агенцијата за вработување, односно
агенцијата за посредување за вработување и работодавачот кај кого ќе биде упатено лицето за вработување.
Со договорот меѓу Агенцијата за вработување, односно агенцијата за посредување за вработување и работодавачот кај кого ќе биде упатено лицето за вработување задолжително се утврдуваат условите и начинот во врска со упатувањето и работата на лицето упатено на работа во странство.
Лицето кое се упатува на работа во странство има
право на надомест за неисполнетите обврски од страна
на работодавачот, односно од Агенцијата за посредување за вработување, согласно со актите од ставовите 1 и
2 на овој член.
Агенцијата за посредување за вработување пред
упатување на лице на работа во странство, со лицето
потпишува договор во кој се утврдуваат меѓусебните
права и обврски во врска со упатувањето и работата во
странство.
Агенцијата за посредување за вработување е должна еден примерок од секој потпишан договор за посредување за вработување во странство да достави до
Агенцијата за вработување со денот на потпишувањето
на договорот.
Член 26-б
Агенцијата за посредување за вработување посредувањето го врши со наплата на услугите за посредувањето од работодавачот.
Агенцијата од ставот 1 на овој член не може да бара
надомест за услугите од лицата кои бараат работа со
посредување од истата.
Агенцијата од ставот 1 на овој член се запишува во
Централниот регистар на Република Македонија, врз
основа на претходно добиено одобрение за вршење посредување за вработување.
Агенцијата за посредување за вработување не може
да отпочне со работа пред уписот во Централниот регистар на Република Македонија.
Член 26-в
Агенцијата за вработување и агенцијата за посредување за вработување меѓусебно разменуваат информации за слободните работни места и упатување на невработени лица заради вработување.
Член 27
Агенција за посредување за вработување во земјата
и во странство со наплата, може да основа физичко лице кое:
- има најмалку средно образование,
- не е во работен однос,
- располага со посебен погоден минимален деловен
простор од најмалку 30m² и кој ги исполнува условите
согласно со прописите за безбедност и здравје при работа,
- има вработено најмалку две лица на неопределено
време и
- има добиено лиценца за вршење посредување за
вработување од министерството надлежно за работите
на трудот.
Лицата кои работат на посредување за вработување
во агенцијата за посредување за вработување од ставот
1 на овој член треба да имаат високо образование.
Основачот на агенцијата за посредување за вработување е и одговорно лице на агенцијата за посредување за вработување.
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На странец може да се одобри посредување за вработување со наплата, само ако со државата чиј државјанин е постои реципроцитет во вршење на посредување за вработување со наплата.
На агенција за посредување за вработување не може да биде основач или сопственик на трговско друштво, трговец поединец или друго лице вршител на дејност ниту агенцијата за посредување за вработување
може да биде основач на трговско друштво, ниту да
врши друга дејност освен дејноста на посредување за
вработување.
Член 27-а
Постапката за основање на агенција за посредување
за вработување во земјата и во странство со наплата се
поведува со поднесување на барање за издавање на лиценца на физичко лице.
Формата и содржината на образецот на барањето и
потребната документација за основање на агенција за
посредување во земјата и во странство со наплата од
ставот 1 на овој член ја пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот.
Лиценцата за вршење посредување за вработување
ја издава министерството надлежно за работите на трудот, на предлог на комисија составена од три члена
назначени од министерот надлежен за работите на трудот.
Лиценцата се издава со важност на две години со
можност за продолжување на две години, врз основа на
барање на основачот - одговорното лице на агенцијата
за посредување за вработување, а по претходно извршен надзор од инспекторот за труд за исполнување
на условите од член 27 став 1 алинеја 3 и 4 од овој закон.
Лиценцата за вршење посредување за вработување
со наплата, односно вршењето на посредување за вработување не може да се пренесе во целост или делумно
на друго физичко или правно лице и се одзема ако се
утврди дека посредувањето се врши спротивно на законот.
Лиценцата престанува да важи и агенцијата за посредување за вработување се брише од регистарот на
агенции за посредување за вработување по службена
должност:
- со денот на истекот на важењето на лиценцата и
не е побарано продоложување на лиценцата,
- ако настанат промени во врска со условите за добивање на лиценца во текот на работењето на агенцијата за посредување за вработување, а во рок од пет дена агенцијата за посредување за вработување не го извести министерството надлежно за работите на трудот,
- ако посредувањето за вработувањето го врши
спротивно на овој и друг закон,
- кога не достави примерок од склучениот договор
за посредување за вработување до инспекторот за труд
и Агенцијата и
- кога агенцијата ќе ја промени адресата и седиштето, а за тоа во рок од пет дена не го извести министерството надлежно за работите на трудот, заради промени во регистарот кој го води министерството надлежно за работите на трудот.
Член 27-б
Министерството надлежно за работите на трудот
води регистар на агенциите за вршење на посредување
за вработување со наплата во земјата и странство.
Формата, содржината и начинот на водење на регистарот од став 1 на овој член ги пропишува министерот надлежен за работите на трудот.
Министерството надлежно за работите на трудот
врши надзор над работењето на агенциите за посредување за вработување од став 1 на овој член.
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Агенцијата за посредување за вработување не може
да започне со работа пред добивање на лиценца за
вршење на посредување за вработување и пред упис во
регистарот на агенции за посредување за вработување
во министерството надлежно за работите на трудот и
во Централниот Регистар на Република Македонија. Со
уписот на агенцијата за посредување за вработување во
Централниот Регистар на Република Македонија,
агенцијата за посредување за вработување се стекнува
со својство на правно лице.
Член 28
При посредувањето за вработување, Агенцијата и
агенцијата за посредување за вработување се должни
да се раководат особено од:
- почитување на искажаните потреби од работодавачите за работници и посебните услови утврдени во
искажаните потреби;
- невработеното лице не може да биде принудено да
ја прифати понудената работа;
- работодавачот не може да се принуди да ја вработи понудената работна сила;
- Агенцијата е должнa навремено и правилно да ги
информира невработените лица за слободните работни
места, а на работодавачите да им ја понуди бараната
работна сила;
- да се имаат предвид, образованието и поранешната работа во занимањето, знаењата, способностите,
желбите, психо-физичките можности на невработените
лица, како и потребите, карактерот и особеностите на
работното место;
- невработените лица можат да се вработуваат на
работи кои одговараат на нивните психо-физички способности, на кои не им е загрозено здравјето и кои ќе
добијат плата според договорот за работа и
- да не се навредува достоинството и моралот на
невработеното лице, со право на граѓанска тужба.
Член 29
Забрането е посредување за вработување кое не е
во согласност со одредбите на овој закон.
Член 30
Посредувањето за вработување го спроведува
Агенцијата на чие подрачје е седиштето на работодавачот, односно местото на работењето на работодавачот.
Член 31
Посредувањето за вработување Агенцијата, го започнува по поднесена пријава од работодавачот.
Пријавата за потреба од работник ги содржи условите што се бараат за работното место и начинот на пополнувањето на слободното работно место.
Член 32
Агенцијата врз основа на пријавената потреба од
работник кај работодавачот упатува невработени лица
од евиденцијата на невработените.
Член 33
Работодавачот може да бара Агенцијата да му упати од едно до пет невработени лица за секоја пријавена
потреба од работник заради избор на работник.
Член 34
Пребарувањето по досиеата на невработените лица
го врши Агенцијата заради наоѓање на невработени лица од евиденцијата кои одговараат на условите од пријавата за потреба од работник.
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Член 35
При споредувањето се поаѓа од шифрата на занимање, образованието, квалификацијата, односно степенот и видот на стручната подготовка на невработеното
лице, работното искуство, другите посебни знаења на
невработеното лице (познавање на странски јазик),
спремност за прифаќање на вработување со обука,
преквалификација или доквалификација, услови за работа, место на работа, траење на работниот однос, посебна опрема со кое невработеното лице работело и ќе
работи.
Член 36
По извршеното пребарување и споредување по досиеата на невработените лица, Агенцијата утврдува
листа на можни кандидати кои најдобро одговараат на
условите од пријавата за потреба од работник.
По составувањето на листата пред нејзиното доставување до работодавачот, проверка на листата со податоците врши раководителот на подрачната единица на
Агенцијата.
Член 37
Одговорното лице за посредување во Агенцијата од
утврдената листа одбира до пет кандидати кои најдобро одговараат на условите во пријавата за потреба од
работник.
Член 38
За упатување од редот на невработените лица,
Агенцијата покрај работодавачот, истовремено на најбрз можен начин го известува и невработеното лице
кое го упатил кај работодавачот и за местото и времето
на јавување кај работодавачот.
Член 39
Доколку Агенцијата не може да утврди дали лицето
одговара на искажаната потреба од работник, може да
го повика невработеното лице на дополнителен разговор, заради поконкретно утврдување на условите.
Член 40
Доколку упатеното невработено лице не се јави кај
работодавачот или пак го одбие понуденото вработување, се информира одговорното лице за евиденција
заради преземање мерки во согласност со овој закон.
Член 41
Доколку работодавачот не изврши избор од лицата
упатени Агенцијата, Агенцијата ќе бара од работодавачот да го информира за причините за неизвршениот избор и за тоа колку лица дополнително да му упати, заради избор за вработување, се до наоѓање и упатување
на најсоодветни невработени лица.
Член 42
Доколку работодавачот не изврши избор од дополнително упатените лица од Агенцијата, Агенцијата му
нуди обезбедување на работник по пат на обука, преквалификација или доквалификација и негова согласност за мерките што ќе ги преземе за обезбедување на
потребата од работник.
Член 43
Врз основа на пријавена потреба од работници,
Агенцијата го известува работодавачот кој пријавил
работници за чија работа престанала потребата поради
економски, технолошки, структурални или слични промени, за можностите за вработување на овие работници кај друг работодавач.
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Член 44
Посредувањето за вработување опфаќа и посредување за невработени и други лица кои бараат работа од
Република Македонија во странство и од странство во
Република Македонија кое се врши во согласност со
овој и друг закон.
Член 44-а
Агенцијата може да врши бесплатно посредување
при вработување и од територијата на Република Македонија во земји членки на Европската унија и од територијата на земјите членки на Европската унија во
територијата на Република Македонија, согласно со законите на земјите членки на Европската унија кои го
регулираат слободното движење во рамките на Европската унија.
Член 45
Во постапката за посредување при вработување во
странство, Агенцијата ги известува работниците за условите за живот и работа, за правата и обврските на работникот во странство, посебните права и обврски од
работен однос и дава помош во остварувањето на правата по основа на осигурување во случај на невработеност, по враќањето на работникот од работа во странство.
Член 46
Посредувањето за вработување се врши по
единствен систем на информирање за потребите, можностите и условите за посредување при вработување во
Агенцијата.
III. ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТОДАВАЧИ И
НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА
Член 47
Заради задоволување на потребите на работодавачите од работници, вработувањето на невработените
лица и остварувањето на правата по основа на невработеност, во согласност со овој закон и Законот за евиденција во областа на трудот, Агенцијата води евиденција на:
- работодавачите;
- невработените лица;
- други лица кои бараат работа;
- корисниците на паричен надоместок по основа на
невработеност;
- странските државјани вработени во Република
Македонија и
- државјаните на Република Македонија на работа
во странство, со посредување на Агенцијата.
Член 48
Евиденциите од член 47 на овој закон ги води
Агенцијата на чие подрачје е седиштето на работодавачот, односно живеалиштето на невработеното лице.
1. ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ
Член 49
Агенцијата води регистар на работодавачите.
Регистарот содржи податоци за работодавачот, неговите потреби од работници и видот на услугите што
сака да ги користи во Агенцијата.
Член 50
Регистарот на работодавачот содржи податоци особено за: називот - фирмата на работодавачот, седиштето и адресата, видот на сопственост, матичниот број од
единствениот регистар на работодавачите, шифрата на
дејноста и видот на дејноста, број на вработени, лич-
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носта за контакт кај работодавачот, потребите од работници и видот на услугите што сака да ги користи во
Агенцијата.
Член 51
Работодавачот е должен да ги пријави на Агенцијата:
- секое засновање на работен однос
- секој престанок на работен однос.
Работодавачот е должен да го одјави работникот
непосредно во Агенцијата или преку електронскиот
систем на Агенцијата најдоцна осум дена од денот на
престанокот на работниот однос.
Во случај кога работодавачот не го одјави работникот во рокот од став 2 на овој член, одјавувањето се
врши со денот на донесување на потребната документација за одјава на работниот однос на работникот."
2.ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА И
ДРУГИ ЛИЦА КОИ БАРААТ РАБОТА
Член 52
Агенцијата води евиденција на невработените лица
и евиденција на други лица кои бараат работа, според
единствениот матичен број на граѓанинот.
Член 53
Невработено лице, согласно овој закон е лице пријавено во Агенцијата, кое е невработено и активно бара
работа, способно е да работи и е подготвено да прифати секакво соодветно или погодно вработување што ќе
го понуди Агенцијата.
Невработено лице е и странец кој поседува лична
работна дозвола за странец до периодот на важноста на
истата и странец кој врз основа на склучен меѓународен договор или според принципот на реципроцитет ги
исполнува условите за добивање паричен надоместок
во случај на невработеност, се додека е корисник на тој
надоместок.
Невработено лице е и лице кое е на обука кај работодавач, на курс за образование или на друга обука и за
тоа време користи право на паричен надоместок за
подготовка за вработување, за времето на користење на
паричниот надоместок.
Како невработено лице, во смисла на овој закон не
се смета лице кое е:
- во работен однос,
- самовработено,
- сопственик, основач или управител на трговско
друштво и друго правно лице или е член на раководен
орган, односно овластено лице во трговско друштво и
друго правно лице, освен во здруженија и фондации,
- вршител на земјоделска, сточарска или друга дејност,
- вршител на занаетчиска, односно професионална
дејност,
- корисник на пензија,
- кое има статус на ученик во средно училиште, редовен студент, стажант и лице кое учествува во образование за возрасни, а е помладо од 26 години,
- кое два пати во текот на две години одбило обука,
преквалификација или доквалификација на која ќе го
упати Агенцијата,
- кое два пати во текот на две години одбие да се јави или да заснова работен однос кај работодавач кај кого го упатила Агенцијата и
- кое работно е ангажирано или врши дејност, спротивно на законот.
Условите од ставот 1 на овој член, невработеното
лице е должно да ги исполнува за времето додека е во
евиденцијата на невработените лица.
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Член 54
Работоспособно лице според овој закон се смета
невработеното лице на возраст од 15 до 65 години и
лице кое нема општа, односно професионална неспособност за работа, согласно прописите за пензиско и
инвалидско осигурување или неможост за вработување, согласно прописите за професионална рехабилитација и вработување на лица со инвалидност.
Невработеното лице кое е привремено спречено за
работа поради проблеми со зависност, ментално
здравје, сериозни социјални и други здравствени проблеми констатирани во документ од надлежна лекарска
комисија се смета дека привремено не може да се вработи. Привремената неможност за вработување од наведените причини, како и правата и обврските на овие
лица се утврдени во индивидуалниот план за вработување на невработеното лице врз основа на постоење
причини за привремена неможност за вработување и
мерките предложени од надлежниот орган, согласно
закон.
Член 55
Невработеното лице се смета дека активно бара работа ако исполнува еден од следните услови:
- редовно ги следи огласените слободни работни
места и видови на работа и соодветно се пријавува за
нив во согласност со целите за вработување определени во индивидуалниот план за вработување,
- присуствува на интервјуа за вработување на барање на работодавачот, Агенцијата или други спроведувачи на мерки за вработување,
- се јавува на покани, известувања и упатувања од
Агенцијата и други спроведувачи на мерки за вработување и
- контактира со работните клубови во Агенцијата и
ги исполнува предвидените активности од обврските
предвидени во индивидуалниот план за вработување,
најмалку во роковите утврдени со овој закон.
Член 56
На невработеното лице може да му се понуди соодветно, погодно и друго вработување.
Соодветно вработување може да му се понуди на
невработеното лице во период од денот на воведување
на лицето во евиденцијата на невработените лица до
истекот на 12 месеци од тој ден. Агенцијата може да
понуди погодно вработување од 12 месеци до 24 месеци од денот на воведување на лицето во евиденцијата.
По истекот на 24 месеци од воведувањето во евиденцијата на невработеното лице може да му се понуди
и друго работно место кое не се смета за соодветно или
погодно во смисла на овој закон.
Доколку невработеното лице еднаш одбие понудено вработување според став 1 и 2 на овој член, се опоменува од страна на Агенцијата. Доколку лицето по
втор пат одбие понудено вработување, по службена
должност се евидентира во листата на други лица евидентирани во Агенцијата.
Лицата корисници на социјална парична помош и
членовите на нивните домаќинства покрај обврските од
став 1 и 2 на овој член, имаат обврска и да прифатат
ангажирање на јавна работа или работа од јавен интерес, според условите предвидени со Закон за социјална
заштита, доколку одбие ангажирање на јавна работа
или работа од јавен интерес лицето се брише од евиденцијата на невработени лица.
За лицата корисници на социјална парична помош и
членовите на нивните домаќинства роковите од став 1
и 2 на овој член се 6 и 12 месеци.
Член 57
Како соодветно се смета вработувањето кое ги исполнува следните услови:
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- на неопределено или определено време со полно
или пократко од полното работно време, согласно Законот за работните односи или прописите за професионална рехабилитација и вработување на лица со инвалидност,
- на работно место што е оддалечено најмногу два
часа возење со јавен превоз или превоз организиран од
работодавачот од местото на живеење на лицето до
местото на работа и назад, односно еден час за невработено лице што живее самостојно со дете на возраст
помала од 15 години во рамките на заедничко домаќинство и
- кое е во согласност со видот и степенот на завршеното образование на лицето и стекнатите вештини
наведени во пополнетиот формулар кој го доставува до
Агенцијата заради евидентирање во евиденцијата на
невработените лица, ако лицето за првпат бара работа
или повторно бара работа по пауза во вработувањето
од најмалку две години.
Со согласност на невработеното лице, може веднаш
да му се понуди работа која е на пониско ниво на образование и/или квалификации од степенот на завршеното образование на лицето и стекнатите вештини.
Член 58
За погодно се смета вработувањето:
- на неопределено или определено време со пократко работно време од полното работно време, согласно
Законот за работните односи или прописите за професионална рехабилитација и вработување на лица со инвалидност,
- на работно место што е оддалечено најмногу два
часа возење со јавен или превоз организиран од работодавачот од местото на живеење на лицето до местото
на работата и назад, односно еден час за невработено
лице кое живее самостојно со дете на возраст помала
од 15 години во рамките на заедничко домаќинство и
- за кое е потребно образование или вештини кои се
најмногу еден степен пониски од образованието или
вештините на лицето, наведени во пополнетиот формулар кој го доставува до Агенцијата заради евидентирање во евиденцијата на невработените лица.
3.НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА, УПИС
И БРИШЕЊЕ НА ЛИЦЕТО ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА
Член 59
Невработеното лице и лицето кое бара работа лично или преку електронскиот систем на Агенцијата се
пријавува во Агенцијата на чие подрачје има постојано место на живеење заради воведување во евиденцијата на невработените лица или во евиденцијата на други
лица кои бараат работа, со изјава на лицето на посебен
формулар во која евиденција сака да биде евидентирано, согласно овој закон и актот од член 61 став 2 на
овој закон.
На одговорно лице во Агенцијата кое ќе овозможи
пријавување на невработено лице и друго лице кое бара работа спротивно на став 1 на овој член, ќе му се откаже договорот за вработување поради несовесно извршување на работните обврски и непридржување кон
прописите што важат за вршење на работите на работното место.
Невработеното лице кое користи право на паричен
надоместок е должно лично да се јавува во Агенцијата,
на секои 30 дена и да докаже дека активно барало работа во последниот месец.
Правото на исплата на паричен надоместок по барање на невработеното лице може да мирува во случај
кога:
- престојува надвор од Република Македонија повеќе од 30 дена заради семејно обединување, но не повеќе од 90 дена и
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-престојува надвор од Република Македонија заради лекување или помош и нега на член од потесното
семејство повеќе од 30 дена, но не повеќе од 90 дена.
Член 59-а
Невработеното лице е должно лично да се јавува во
Агенцијата на секои 30 дена и да докаже дека активно
барало работа во последниот месец, а друго лице кое
бара работа на секои шест месеци.
Невработеното лице кое нема да ја исполни обврската од став 1 на овој член во рок од 30 дена по истекот на рокот на јавување утврден во индивидуалниот
план за вработување, се брише од евиденцијата на невработени лица и може повторно да се пријави по истекот на една година, а корисниците на права по основ на
невработеност го губат и правото.
Невработеното лице кое од Агенцијата е упатено
кај работодавач заради вработување и не се јави или
одбие да заснова работен однос на соодветно или погодно вработување, согласно овој закон или одбие
обука, преквалификација или доквалификација заради
вработување, се брише од евиденцијата на невработените лица и може повторно да се пријави по истекот на
една година.
Невработеното лице кое не ги почитува преземените обврски во индивидуалниот план за вработување, се
брише од евиденцијата на невработените лица и може
повторно да се пријави по истекот на една година.
Лице кое што не прифати обука два пати во текот
на две години се брише од евиденцијата на невработените лица. Невработеното лице кое нема да ја извести
Агенцијата за промените што влијаат за стекнување и
губење на правата, а од страна на инспекцискиот орган
се затекне да работи спротивно на законот или одбие
работно ангажирање за вршење на јавни работи, се
брише од евиденцијата на невработените лица и може
повторно да се пријави по истекот на една година. Инспекцискиот орган за овие лица е должен писмено да
го извести центарот за социјална работа и Агенцијата.
Невработеното лице кое од страна на инспекцискиот орган ќе се затекне да работи спротивно на законот
прави прекршок.
Член 59-б
Агенциите за посредување за вработување во земјата и странство со наплата и Агенциите за привремени
вработувања имаат еднаков третман со Агенцијата во
посредувањето за вработувањето и пристап до базата
на невработените лица заради избор на кандидати за
вработување.
Член 60
На обработката на податоците и на заштитата и користењето на податоците содржани во евиденцијата се
применуваат одредбите од законот со кој се уредува
заштитата на личните податоци.
Евиденцијата, утврдена со овој закон, се води со
цел донесување решенија за право на осигурување по
основ на невработеност, за нудење услуги и учество во
мерки на активните политики за вработување, подготовка на план за вработување, вршење надзор во согласност со овој закон, за следење, планирање и спроведување политика во областите утврдени со овој закон,
како и за научни истражувања и статистички цели.
Член 61
Агенцијата ги води следните регистри на:
- евидентирани невработени лица,
- евидентирани лица со привремена неможност за
вработување,
- учесници во програми на активни политики за
вработување,
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- евидентирани други лица кои бараат работа и
- корисници на јавни средства од Агенцијата и
спроведувачи на мерки предвидени со овој и друг закон.
Формата, содржината и начинот на водењето на регистрите од став 1 на овој член, ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот.
Член 61-а
Регистарот на евидентирани невработени лица, регистарот на евидентирани лица со привремена неможност за вработување, регистарот на учесници во програми на активни политики за вработување, регистарот
на евидентирани други лица кои бараат работа и регистарот на корисници на јавни средства од Агенцијата и
спроведувачи на мерки предвидени со овој и друг закон, задолжително ги содржи следните податоци:
- име и презиме,
- датум на раѓање,
- пол,
- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ),
- даночен број на лиценцираните Агенции и спроведувачите на активните мерки за вработување,
- адреса на постојано или привремено живеалиште (
во други земји и државен код),
- државјанство,
- статус (ученик во средно образование, студент,
вработен, самовработен, пензионер, земјоделец – доколку лицето се изјасни),
- припадност на етничка заедница,
- број на трансакциска сметка,
- број на телефон и електронска пошта за контакт,
- образование, стручни квалификации, вештини, докавалификации и работно искуство,
- работоспособност и ограничувања,
- осигурителен период и
- период на вработување.
Освен заедничките податоци, евиденциите од став 1
на овој член ги содржат и следните податоци:
1) регистар на невработени лица :
- пријавување, водење во евиденција и бришење од
евиденција,
- причина за бришење од евиденција,
-исполнување на обврски кои произлегуваат од статусот невработено лице според овој закон (известувања, упатувања, исполнување на други обврски),
- основа за надоместок во случај на невработеност,
- период и висина на надоместокот по основ на невработеност,
- вид и висина на надоместоци по основ на невработеност,
- период во кој се прима социјална парична помош
од центарот за социјални работи,
- вид, времетраење и давател на услугата, утврден
со овој закон,
- барање за поврат на неправедно примени средства
и начинот на поврат,
- жалби и
- почеток и крај на судска постапка во која засегнатото лице е странка во врска со примена на одредбите од овој закон (вид судска постапка, предмет на
спор, упатен број, известување за исходот од судењето);
2) регистар на лица со привремена неможност за
вработување:
- пријавување, водење во евиденција и бришење од
евиденција,
- причини за бришење од евиденција,
- период на оневозможеност за вработување,
- датум на разгледување на неможноста за вработување од надлежен орган согласно закон и
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- предлог мерки на надлежниот орган за утврдување на привремена неможност за вработување;
3) регистар на лица кои учествуваат во програми за
активни политики за вработување:
- пријавување, водење во евиденција и бришење од
евиденција,
- причини за бришење од евиденција,
- вид, времетраење и давател на услугата, утврден
со овој закон,
- припадност на одредена целна група,
- потрошени финансиски средства,
- успешност во спроведената програма,
- исполнување на договорните обврски од страна на
засегнатото лице,
- барања за поврат на неправедно примени средства
и начинот на поврат,
- жалби и
- почеток и крај на судска постапка во која засегнатото
лице е странка во врска со примена на одредбите на овој
закон ( вид судска постапка, предмет на спор, упатен број,
известување за исходот на судењето);
4) регистар на други лица кои бараат работа:
- пријавување, водење во евиденција и бришење од
евиденција,
- причини за бришење од евиденција,
- вид, времетраење и давател на услугата, утврден
со овој закон,
- вид и висина на парични надоместоци на кои има
право лицето кое бара работа, според одредбите од
овој закон,
- за лица кои бараат работа, а чиј работен однос е во
опасност, име и издавач на документот со кој се потврдува дека работниот однос на работникот е во опасност (деловен план на работодавачот, програми за технолошки вишок, одлука за престанок на работниот однос од деловни причини (технолошки, економски, организациони и слично), известување од ликвидаторот
или стечајниот управник за временскиот период во којшто се планира на работникот да му престане работниот однос од деловни причини) и
- за лицата во работен однос на определено време
кои бараат работа, а чиј работен однос е во опасност,
датум на истекување на важноста на договорот на определено време и
5) регистарот на корисници на јавни средства од
Агенцијата и спроведувачи на мерки предвидени со
овој и друг закон, ги содржи следните информации:
- регистрирано име и седиште или име и адреса на
деловниот субјект,
- регистарски број на деловниот субјект,
- даночен број на деловниот субјект,
- име и презиме на одговорното лице во деловниот
субјект,
- правен основ за исплата на средствата (договор,
налог за набавка и друго),
- износ и намена на платени средства,
- датум на надзорот,
- барања за поврат на неправедно примени и користени износи и начин на поврат,
- датум на барање за поврат,
- жалби,
- почеток и крај на судска постапка во која засегнатото лице е странка во врска со примена на одредбите на овој закон (вид судска постапка, предмет на
спор, упатен број и известување за исходот од судењето) и
- информација за редовноста на исплатата на платите и уплатите на придонесите од задолжително социјално осигурување од работодавачот.
Лицата кои се внесени во евиденцијата, според овој
закон, се должни да ја известат Агенцијата доколку
настане каква било промена во информациите, која би
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влијаела врз исполнувањето на условите под кои лицата се водат во евиденцијата или врз бришењето од евиденцијата, најдоцна осум дена по настанувањето на
промената.
Член 61-б
Агенцијата собира податоци потребни за остварување на своите надлежности, утврдени со закон, директно од лицето на кое се однесуваат податоците и од
евиденциите кои се водат во следните органи: Управата за јавни приходи, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, центрите за социјална работа, Државниот инспекторат за труд, Централниот регистар на Република Македонија, Врховниот
суд на Република Македонија и од други органи и институции кои водат евиденции, утврдени или водени врз
основа на закон, а кои се потребни за остварување на
надлежностите на Агенцијата.
Агенцијата може да ги поврзе евиденциите, кои се
водат во согласност со овој закон, со евиденциите кои
ги водат органите наведени во став 1 на овој член.
Со цел примена на мерки, спроведувачите на активни мерки може да добијат од Агенцијата информации
за тоа дали некое лице е заведено во регистарот на невработени лица и останати податоци кои се потребни за
примена на мерките, како и лични податоци кои се однесуваат на целта на примената на мерките.
Корисниците на права според овој закон се должни
да ја известат Агенцијата и други спроведувачи на
мерки за сите промени кои влијаат врз стекнувањето,
одземањето или губењето на правата, најдоцна осум
дена по настанувањето на промената.
Член 61-в
Агенцијата може да пренесе на управни и други
државни органи, органите на единиците на локалната
самоуправа, лични податоци од евиденцијата, која се
води според овој закон, со цел остварување на надлежностите утврдени со закон, под услов законот да пропишува прибирање лични податоци од Агенцијата, согласно со прописите за заштита на личните податоци.
Увидот на податоците од лицата од кои се добиени
истите, обврската за доставување на промена на личните податоци и исправка на личните податоци се врши
согласно прописите за заштита на личните податоци.
Член 61-г
Податоците се чуваат:
- во регистарот на евидентирани невработени лица
50 години по внесување на податоците,
- во регистарот на евидентирани привремено невработени лица пет години по внесување на податоците,
- во регистарот на лица кои учествуваат во програми за активни политики за вработување 10 години по
внесување на податоците,
- во регистарот на евидентирани лица кои бараат
работа пет години по внесување на податоците и
- во регистарот на корисници на јавни средства од
Агенцијата и спроведувачи на мерки предвидени со
овој или друг закон 10 години по внесување на податоците.
По истекот на роковите наведени во став 1 на овој
член, со податоците се постапува во согласност со прописите со кои се уредува постапувањето на надлежните
органи за постапување и чување на архивски и документарни материјали.
Член 61-д
Невработеното лице се внесува во регистарот на
лица кои учествуваат во програми за активна политика
за вработување врз основа на договорот за учество во
програмата или врз основа на упатување од страна на
Агенцијата.
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Член 61-ѓ
Агенцијата го брише лицето од регистарот на невработени лица или од регистарот на лица кои учествуваат во програми за активна политика за вработување
доколку лицето:
- веќе не е невработено, според одредбите на овој
закон,
- само се одјави од регистарот на невработени лица
или од регистарот на лица кои учествуваат во програми
за активна политика за вработување,
- не се пријави во утврден рок или не се јави на покана од Агенцијата од неоправдани причини,
- не ја извести Агенцијата за стекнувањето и губењето на правата,
- одбие да се вклучи во програма за активна политика за вработување или не ги исполни обврските од
договорот за учество во програма за активна политика
за вработување,
-одбие соодветно или погодно вработување или одбие да присуствува на интервју за работа или не покаже интерес за присуство на интервју за работа,
- одбие субвенционирано вработување,
- не обезбеди точни податоци за стекнување статус
на невработено лице или статус на учесник во програма за активна политика за вработување,
- кај лицето се утврди постоење на причина поради
која лицето привремено не може да се вработи,
- е во притвор во времетраење од повеќе од шест
месеци или доколку лицето започне да издржува казна
затвор од шест месеци и повеќе,
- од страна на инспекциски орган лицето се затекне
да работи спротивно на закон,
- не бара активно работа,
- одбие да потпише индивидуален план за вработување во согласност со овој закон,
- исполни услови за пензија,
- на странец му истече важноста на личната работна
дозвола,
- започне да врши занаетчиска, земјоделска, сточарска или друга дејност,
- одбие работно ангажирање за вршење на јавни работи и
- замине на отслужување на доброволен воен рок.
Учеството во програми за активна политика за вработување не е причини за бришење од регистарот на
невработени, освен во случаи кога лицето зема учество
во програма за активна политика за вработување која
води до склучување на договор за вработување, лицето
останува во регистарот на лица кои учествуваат во
програми за активна политика за вработување.
Член 61-е
Агенцијата го брише лицето од регистарот на невработени лица или од регистарот на лица кои учествуваат во програми за активна политика за вработување,
по службена должност со денот на настапување на некоја од причините од член 61-ѓ од овој закон.
Доколку лицето учествува во програми за активна
политика за вработување, спроведувањето на програмата се надгледува се до истекот на договорот за учество во програмата или до завршување на постапката за
поврат на средствата, согласно договорот за учество во
програмата и покрај бришењето од евиденцијата.
Член 61-ж
Агенцијата го брише од регистарот лицето кое бара работа доколку:
- се одјави од регистарот и
- не стапи во контакт со Агенцијата во рок од шест
месеци по пријавувањето.
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IV. ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА
НЕВРАБОТЕНОСТ
Член 62
Работниците кои се во работен однос, задолжително се осигурени во случај на невработеност.
Член 63
Во случај на невработеност може да се осигуруваат
и брачните другари на државјаните на Република Македонија на работа во друга држава, а кои биле во работен однос пред заминувањето во странство.
Основицата за пресметување на правото од ставот 1
на овој член е остварената просечна месечна плата на
лицето во годината пред заминувањето во странство,
која се усогласува со порастот на платите во Републиката.
1. ПРАВА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Член 64
Права од осигурување во случај на невработеност,
според овој закон се:
1) паричен надоместок;
2)подготовка за вработување (обука, преквалификација или доквалификација);
3) право на здравствена заштита, во согласност со
прописите за здравствена заштита;
4) право на пензиско и инвалидско осигурување во
согласност со прописите за пензиското и инвалидското
осигурување на невработеното лице корисник на паричен надоместок на кое му недостасуваат најмногу до 18
месеци пред исполнување на услови за стекнување
право на старосна пензија, а кое нема 15 години стаж
на осигурување, до остварување на 15 години стаж на
осигурување;
5) права на инвалидни лица за вработување со поволни услови во согласност со закон.
2. ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК
Член 65
Право на паричен надоместок има невработено лице кое било во работен однос најмалку девет месеци
непрекинато или 12 месеци со прекин во последните 18
месеци.
Член 66
Право на паричен надоместок има невработено лице за времето поминато во работен однос, за кое се уплатувани придонеси од задолжително социјално осигурување и тоа:
- во работен однос со полно работно време;
- во работен однос со неполно работно време,
пресметано во полно работно време;
- во работен однос на определено време (сезонска
работа) подолго од 40 часа во неделата, ако тоа време
му е пресметано во работен стаж и
- за работа во странство.
За остварување право на паричен надоместок како
време поминато во работен однос не се смета времето
за кое невработеното лице примало паричен надоместок.
Член 67
Право на паричен надоместок не може да оствари
невработено лице на кое работниот однос му престанал
поради:
- давање писмена изјава на работникот дека сака да
му престане работниот однос, освен ако таквата изјава
е дадена поради промена на местото на живеење на
брачниот другар или склучување на брак;
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- спогодбено престанување на работниот однос;
- остварува права од работен однос спротивно на
закон;
- престанок на работен однос по сила на закон, освен во случај на престанок на правното лице поради
стечај;
- неоправдано изостанување од работа последовно
три работни дена или пет работни дена со прекин во
текот на една година;
- престанокот на работниот однос со отказ од страна на работодавач за кршење на работната дисциплина
или неисполнување на обврските утврдени со закон,
колективен договор и договор за работа;
- одбивање да работи на работи на кои е распореден
во согласност со закон;
- одбивање да биде преземан со спогодба кај друг
работодавач во согласност со закон;
- одбивање обука, преквалификација или доквалификација за друго работно место кај ист или друг работодавач, што му се обезбедува во согласност со закон;
- губење на работната способност согласно со прописите за пензиското и инвалидското осигурување и
- исполнување услови за остварување право на пензија.

5) пет месеца, ако има стаж на осигурување над седум и пол до десет години;
6) шест месеца, ако има стаж на осигурување над
десет до дванаесет и пол години;
7) седум месеца, ако има стаж на осигурување над
дванаесет и пол до 15 години;
8) осум месеца, ако има стаж на осигурување над 15
до седумнаесет и пол години;
9) девет месеца, ако има стаж на осигурување над
седумнаесет и пол до 20 години;
10) десет месеца, ако има стаж на осигурување над
20 до дваесет и две и пол години;
11) единаесет месеца, ако има стаж на осигурување
над дваесет и две и пол до 25 години и
12) дванаесет месеца, ако има стаж на осигурување
над 25 години.
На невработеното лице кое има над 15 години стаж
на осигурување, а на кое му недостасуваат најмногу до
18 месеци пред исполнување на услови за стекнување
право на старосна пензија, паричен надоместок му се
исплатува до неговото вработување, односно до настапувањето на некои од основите за престанок на правото на паричен надоместок.

3. ВИСИНА НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК

Член 72
Паричниот надоместок на невработеното лице продолжува да се исплатува и по истекот на времето определено во член 71 на овој закон:
- на жена корисник на паричен надоместок за време на бременост и породување според прописите за работните односи и
- ако Агенцијата го упатилa на обука, преквалификација или доквалификација до истекот на времето определено за тоа.

Член 68
Висината на месечниот паричен надоместок за време на невработеност се утврдува врз основа на пресметаните и исплатени плати кај работодавачот согласно
со закон, колективен договор и договор за вработување
и изнесува 50% од просечната месечна нето плата на
работникот за последните 24 месеца за лице кое има
право на паричен надоместок до 12 месеца, а за лице
кое има право на паричен надоместок подолго од 12
месеца, паричниот надоместок за првите 12 месеца изнесува 50% од просечната месечна нето плата на работникот за последните 24 месеца, а за преостанатото
време 40% од просечната месечна нето плата.
Надоместокот од став 1 на овој член не може да изнесува повеќе од 80% од просечната месечна нето плата по работник во Републиката, објавена за последниот
месец.
Членот 69 е избришан.
Член 70
Паричниот надоместок се усогласува со порастот
на трошоците на живот за претходната година објавени
од Државниот завод за статистика во јануари за тековната година за корисниците на паричен надоместок над
12 месеци.
4. ВРЕМЕ ЗА КОЕ СЕ ИСПЛАТУВА ПАРИЧЕН
НАДОМЕСТОК
Член 71
Времето за кое се исплатува паричниот надоместок
зависи од времето за кое невработеното лице било осигурано во случај на невработеност.
Паричниот надоместок на невработеното лице се
исплатува:
1) еден месец, ако има стаж на осигурување најмалку девет месеца во непрекинато траење или 12 месеца
со прекин во последните 18 месеца;
2) два месеца, ако има стаж на осигурување над 18
месеца до две и пол години;
3) три месеца, ако има стаж на осигурување над две
и пол до пет години;
4) четири месеца, ако има стаж на осигурување над
пет до седум и пол години;

Член 72-a
Неисплатениот дел од паричниот надоместок може
по барање на невработеното лице да се исплати во еднократен износ или во месечни рати, но не подолго од
24 месеца, доколку средствата се користат за засновање работен однос на неопределено време.
Корисникот на средствата од ставот 1 на овој член е
должен да ги врати искористените средства на Агенцијата за вработување доколку на лицето му престане работниот однос не по негова вина, пред истекот на двојно повеќе време од времето за кое користел средства,
со банкарска камата на средствата по видување.
Лицето од ставот 1 на овој член не може да биде
евидентирано како невработено лице двојно повеќе
време од времето за кое му е исплатен паричниот надоместок во еднократен износ или на рати.
Членот 73 е избришан.
Член 74
Паричниот надоместок на невработеното лице му
припаѓа од денот на престанокот на работниот однос,
ако невработеното лице поднесе барање до Агенцијата
кај којa е уплатуван придонесот за вработување, во рок
од 30 дена од денот на престанокот на работниот однос.
Ако невработеното лице поднесе барање по истекот
на рокот од став 1 на овој член, паричниот надоместок
му припаѓа од денот на поднесувањето на барањето за
преостанато време.
Паричен надоместок не му припаѓа на невработеното лице кое поднело барање, по истекот на времето за
кое според член 71 од овој закон имало право на исплата на паричниот надоместок.
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Член 75
Исплатата на паричен надоместок на невработеното
лице се запира за време:
- на отслужување на доброволен воен рок,
-додека е во притвор или издржување на казна затвор до шест месеци,
-додека невработеното лице привремено престојува
надвор од Република Македонија до 12 месеци, а претходно писмено ја известил Агенцијата,
- работно ангажирање над 30 дена за вршење на јавни работи и
- работно е ангажирано или врши дејност.
По престанокот на причините од став 1 на овој
член, продолжува исплатата на паричниот надоместок
за преостанатото време за кое на невработеното лице
му е признато право на паричен надоместок.
Член 76
Невработеното лице на кое работниот однос му
престанал 30 дена пред неговото одење на отслужување односно дослужување на воениот рок, има право на
паричен надоместок ако поднесе барање до Агенцијата, во рок од 30 дена по враќањето и ако ги исполнува
условите пропишани со овој закон.
Член 77
Правото на паричен надоместок на невработеното
лице му престанува ако:
- заснова работен однос;
- основа трговско друштво, претпријатие или друго
правно лице;
- врши занаетчиска или друга професионална дејност;
- одбие да се јави кај работодавачот ако е упатен од
Агенцијата за засновање работен однос;
- одбие да заснова работен однос кај работодавачот
ако го упатилa Агенцијата.
- одбие вработување со полно или скратено работно
време, кое не е помало од половината од полното работно време, а е соодветно на неговото образование,
знаење и можности;
- одбие обука, преквалификација или доквалификација која одговара на неговата стручна подготовка, знаења и способности или по своја вина ја прекине обуката, преквалификацијата или доквалификација;
- исполни услови за стекнување право на пензија
или оствари право на пензија;
- невработеното лице од страна на надлежен орган
се затекне на работа, е работно ангажирано или врши
дејност спротивно на закон;
- ја загуби работната способност со денот на утврдување на изгубената работна способност.
- неоправдано одбие привремено вработување во
исклучителни случаи (поплави, земјотреси, неопходно
извршување на земјоделски работи и слично) од страна
на надлежен орган кој организира акција за отстранување на последиците или за нивно спречување;
- одбие работно ангажирање за вршење на јавни работи;
- одбие вработување на работно место за кое се бара пониска стручна подготовка од неговата, а ако
непосредно пред да остане невработен, со своја согласност, работел на такво работно место или изјавил дека
прифаќа вработување и на понизок степен на стручна
подготовка;
- отпочне издржување на казна затвор, подолго од
шест месеци;
- не се јавува во Агенцијата во утврдениот рок;
- не се јави на покана на Агенцијата од неоправдани
причини; и
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- не ja извести Агенцијата во рок од осум дена за секоја промена која е услов или основа за стекнување,
остварување или губење на правото на паричен надоместок.
Осигуреникот кој е вработен со половина од полното работно време согласно со став 1 алинеја 6 на овој
член, го задржува правото да биде упатен од страна на
Агенцијата на работно место со полно работно време и
право на 50 % од паричниот надоместок.
Член 78
Невработеното лице на кое му престанало правото
на паричен надоместок може да го оствари тоа право
ако повторно ги исполни условите за здобивање со
право на паричен надоместок, од членот 65 на овој закон, со тоа што во стажот на осигурување не му се
пресметува времето поминато во работен однос пред
примениот последен паричен надоместок, освен на
невработеното лице кое по престанокот на последниот
работен однос има над 15 години стаж на осигурување,
а на кое му недостасуваат најмногу до 18 месеци пред
исполнување на услови за стекнување на право на старосна пензија.
Невработеното лице на кое поради засновање на работен однос му престанало правото на паричен надоместок пред истекот на времето за кое имал право, а
повторно остане невработен, продолжува да го користи
тоа право, доколку е поповолно за него.
Членот 79 е укинат со Одлука на Уставниот суд
У.бр.84/2008 („Службен весник на Република Македонија“ бр.162/2008)
V. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ОСИГУРУВАЊЕ
ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ
Член 80
Невработеното лице ги остварува правата од осигурување во случај на невработеност во согласност со
овој закон и прописите за општа управна постапка.
Правата од став 1 на овој член се остваруваат во
Агенцијата каде што е евидентирано невработеното лице врз основа на поднесено писмено барање.
Член 81
За правата утврдени со овој закон во прв степен решава Агенцијата, а за правата во втор степен одлучува
министерството надлежно за работите на трудот.
Жалбата против решението од став 1 на овој член
не го одлага извршувањето на решението.
Член 81-а
По барањето за остварување на правата утврдени со
овој закон се постапува во рок од 60 дена од денот на
поднесувањето на барањето од страна на невработеното лице.
Доколку Агенцијата - Центарот за вработување не
донесе решение за остварување на правата утврдени со
овој закон, односно не донесе решение за уважување
или за одбивање на барањето во рокот од став 1 на овој
член, подносителот на барањето има право во рок од
три работни дена да поднесе барање до писарницата на
одговорното лице на Агенцијата - Центарот за вработување заради донесување на решение.
Формата и содржината на образецот на барањето од
ставот 2 на овој член ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот.
Одговорното лице на Агенцијата - Центарот за вработување е должно во рок од пет работни дена од денот на поднесување на барањето од ставот 2 на овој
член, до писарницата на одговорното лице на Агенцијата - Центарот за вработување да достави решение со
кое барањето за остварување на правото е уважено или
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одбиено. Доколку одговорното лице на Агенцијата Центарот за вработување нема писарница, барањето се
поднесува во писарницата на седиштето на надлежниот
орган.
Кон барањето од ставот 2 на овој член, подносителот на барањето доставува и копија од барањето од
ставот 1 на овој член.
Доколку одговорното лице на Агенцијата - Центарот за вработување не донесе решение во рокот од ставот 4 на овој член, подносителот на барањето може да
го извести Државниот управен инспекторат, во рок од
пет работни дена.
Државниот управен инспекторат е должен во рок од
десет дена од денот на приемот на известувањето од
ставот 6 на овој член да изврши инспекциски надзор во
Агенцијата - Центарот за вработување по барањето и
да утврди дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот инспекциски надзор да го извести подносителот
на барањето за утврдената состојба при извршениот
надзор.
Инспекторот од Државниот управен инспекторат по
извршениот инспекциски надзор согласно со закон, донесува решение со кое го задолжува одговорното лице
на Агенцијата - Центарот за вработување во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да
го уважи или одбие барањето и за преземените мерки
во истиот рок да го извести Државниот управен
инспекторат и да му достави примерок од актот со кој е
одлучено по барањето за донесениот акт.
Доколку одговорното лице на Агенцијата - Центарот за вработување не одлучи во рокот од ставот 8 на
овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена, во кои одговорното лице
на Агенцијата-Центарот за вработување ќе одлучи по
поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести
инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се
доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена
го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Доколку одговорното лице на Агенцијата - Центарот за вработување не одлучи и во дополнителниот рок
од ставот 9 на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Доколку инспекторот не постапи по известувањето
од ставот 7 на овој член, подносителот на барањето во
рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница,
барањето се поднесува во писарницата во седиштето на
Државниот управен инспекторат.
Директорот на Државниот управен инспекторат е
должен во рок од три работни дена од денот на приемот, да го разгледа приговорот од ставот 11 на овој
член и доколку утврди дека инспекторот не постапил
по известувањето на подносителот на барањето од ставот 6 или не поднесе пријава согласно со ставот 10 на
овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната
инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен
рок од пет работни дена во кои инспекторот ќе изврши
надзор во надлежниот орган дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена
од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
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Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот 12 на овој член, директорот на
Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во
рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Во случајот од ставот 13 на овој член директорот на
Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во
рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да
го спроведе надзорот веднаш.
Во случаите од ставот 14 на овој член, директорот
на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето
за преземените мерки.
Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот 12 на овој член,
подносителот на барањето може да поднесе пријава
против директорот до надлежниот јавен обвинител, во
рок од осум работни дена.
Доколку одговорното лице на Агенцијата - Центарот за вработување не одлучи во рокот од ставот 10 на
овој член, подносителот на барањето може да поведе
управен спор пред Управниот суд.
Постапката пред Управниот суд е итна.
Подзаконскиот акт од ставот 3 на овој член се донесува во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
По донесувањето на подзаконскиот акт истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавува на веб
страницата на Министерството за труд и социјална политика.
Член 81-б
Доколку министерот надлежен за работите од областа на трудот не донесе решение по жалба за остварување на правата утврдени со овој закон во рок од 60
дена од денот на добивањето на жалбата, жалителот
може да го извести. Државниот управен инспекторат
во рок од пет работни дена. Формата и содржината на
известувањето ги пропишува министерот належен за
работите од областа на трудот.
Државниот управен инспекторат е должен во рок од
десет дена од денот на приемот на известувањето од
ставот 1 на овој член, да изврши инспекциски надзор
во министерството надлежно за работите од областа на
трудот и да утврди дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот
на извршениот инспекциски надзор да го извести жалителот за утврдената состојба при извршениот надзор.
Инспекторот од државниот управен инспекторат по
извршениот инспекциски надзор согласно со закон, донесува решение со кое го задолжува министерот надлежен за работите од областа на трудот, во рок од десет
дена да одлучи по жалбата, односно да ја уважи или
одбие жалбата и за преземените мерки во истиот рок да
го извести Државниот управен инспекторат и да му
достави примерок од актот со кој е одлучено по жалбата.
Доколку министерот надлежен за работите од областа на трудот не одлучи во рокот од ставот 3 на овој
член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување
прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот
за управната инспекција и ќе определи дополнителен
рок од пет работни дена, министерот надлежен за работите од областа на трудот ќе одлучи по поднесеното
барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот
за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање.
Инспекторот во рок од три работни дена да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
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Доколку министерот надлежен за работите од областа на трудот не одлучи и во дополнителниот рок од
ставот 4 на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на
барањето за преземените мерки.
Доколку инспекторот не постапи по известувањето
од ставот 2 на овој член, жалителот во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор во писарницата на министерот надлежен за работите од областа на
трудот. Доколку министерот надлежен за работите од
областа на трудот нема писарница барањето се поднесува во писарницата на седиштето на министерството.
Директорот на Државниот управен инспекторат е
должен во рок од три работни дена од денот на приемот да го разгледа приговорот од ставот 6 на овој член
и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето на жалителот од ставот 2 на овој член или
не поднесе пријава согласно со ставот 5 на овој член,
директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за
прекршок утврден во Законот за управната инспекција
за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет
работни дена во кои инспекторот ќе изврши надзор во
надлежниот орган дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот
на извршениот надзор да го информира подносителот
на барањето за преземените мерки.
Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот 7 на овој член, директорот на
Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во
рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Во случајот од ставот 8 на овој член, директорот на
Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во
рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да
го спроведе надзорот веднаш.
Во случаите од ставот 9 на овој член, директорот на
Државниот управен инспекторат во рок од три работни
дена ќе го информира подносителот на барањето за
преземените мерки.
Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот 7 на овој член,
подносителот на барањето може да поднесе пријава
против директорот до надлежниот јавен обвинител, во
рок од осум работни дена.
Доколку министерот надлежен за работите од областа на трудот не одлучи во рокот од ставот 5 на овој
член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.
Постапката пред Управниот суд е итна.
Подзаконскиот акт од ставот 1 на овој член ќе се
донесе во рок од 15 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
По донесувањето на подзаконскиот акт од ставот 1
на овој член истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавува на веб страницата на Министерството за
труд и социјална политика.“

рувањето и престанувањето на правото, односно ако
средствата се ненаменски потрошени од страна на работодавачот.

Член 82
Невработеното лице кое користи права согласно со
овој закон е должно да ja извести Агенцијата за сите
промени што влијаат на стекнувањето или губењето на
правата, најдоцна во рок од осум дена од настанувањето на промените.
Агенцијата има право да бара враќање на средствата со банкарска камата на средства по видување, исплатени во име на осигурување во случај на невработеност, во случаи кога правото било остварено врз основа на неточни податоци или лицето кое го стекнало тоа
право не известило за промените кои влијаат врз оства-

Член 87
Агенцијата образува единствена стручна служба со
подрачни единици - центри за вработување.
Центар за вработување може да се основа за подрачјето на една или повеќе општини.

VI. ЈАВНИ РАБОТИ
Член 83
За извршување на работи за одржување и заштита
на животната средина и природата, одржување и обновување на јавната инфраструктура и за вршење на работи од јавен интерес на јавни претпријатија кои не
спаѓаат во нивните редовни програмски активности и
не го нарушуваат редовното вработување на подрачјето на територијата на Република Македонија, односно
на подрачјето на општината, можат да се организираат
јавни работи.
Член 84
Јавните работи се распишуваат јавно и под еднакви
услови се достапни за сите невработени.
Програмата за јавни работи ја подготвува организаторот.
Јавните работи ги организираат единиците на локалната самоуправа и заинтересираните работодавачи
од јавниот сектор.
Член 85
Во јавните работи заради работно ангажирање се
вклучуваат невработени лица кои се пријавени во
Агенцијата.
На лицата за времето на вршење на јавните работи
организаторот им обезбедува паричен надоместок за
извршената работа не помал од утврдениот износ на
платата за ист вид на работи според колективен договор, превоз и исхрана, осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување и друго,
под услови и на начин утврдени со договор меѓу организаторот на работите и ангажираните невработени
лица.
Организаторот на работите кој работно ќе ангажира
невработено лице корисник на паричен надоместок, на
јавни работи над 30 дена, има право на надомест од
Агенцијата за вработување, месечно во висина на паричниот надоместок на ангажираното невработено
лице, но не повисок од утврдената висина во стaвот 2
на овој член. Правото на надоместок трае до истекот на
правото на паричниот надоместок на лицето, а најдолго до завршувањето на работното ангажирање на невработеното лице.
VII. ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ
НА АГЕНЦИЈАТА
1. ОРГАНИЗАЦИЈА
Член 86
Агенцијата е јавна установа за територијата на Република Македонија.
Агенцијата е правно лице.
Седиштето на Агенцијата е во Скопје .

Член 87-а
Управните, финансиските, стручните, административните и другите работи за спроведување на вработувањето
и осигурувањето во случај на невработеност, утврдени со
закон и Статутот на Агенцијата се работи од јавен интерес кои ги вршат вработените во Агенцијата.
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Вработените во Агенцијата кои вршат работи од јавен интерес согласно со закон, имаат статус на јавни
службеници.
Вработените во Агенцијата кои вршат помошни и
технички работи немаат статус на јавни службеници и
во однос на нивните права, обврски и одговорности од
работниот однос се применуваат одредбите на општите
прописи од работните односи и одредбите од Законот
за вработените во јавниот сектор.
Вршењето на поединечни управни работи во управна постапка за остварување на правата од вработување
и осигурување во случај на невработеност во согласност со закон, има карактер на јавни овластувања кои
ги врши Агенцијата.
Член 87-б
За вработените во Агенцијата кои имаат статус на
јавни службеници за прашањата кои се однесуваат на
вработувањето, правата и должностите, одговорноста,
оценувањето, престанокот на вработувањето, заштитата и одлучувањето за правата и обврските на јавниот
службеник се применуваат одредбите од Законот за административни службеници и Законот за вработените
од јавниот сектор.
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Членот 87-п е избришан.
Членот 87-р е избришан.
Членот 87-с е избришан.
Член 88
Организацијата на Агенцијата, органите, нивната
надлежност и начинот на одлучување, како и другите
прашања значајни за работата и работењето на Агенцијата поконкретно се уредуваат со Статутот на Агенцијата.
Согласност на Статутот и на актите за организација
и систематизација на Агенцијата дава Владата на Република Македонија.
2. УПРАВУВАЊЕ

Членот 87-ј е избришан.

Член 89
Со Агенцијата управува управен одбор.
Управниот одбор е составен од девет члена од редот на стручни лица со познавање или искуство во областа на вработувањето, од кои пет претставници именува Владата на Република Македонија, а по два претставника се именуваат од организацијата на работодавачите и организацијата на репрезентативниот синдикат за време од четири години, со право на повторен
избор.
Член 90
Управниот одбор на Агенцијата:
- донесува статут и други акти;
- донесува програма и план за работа;
- донесува акти за организација и работа на Агенцијата и општ акт за систематизација на работите на
Агенцијата;
- утврдува Буџет и завршна сметка на Агенцијата;
- управува со средствата на Агенцијата;
- одлучува за преземање мерки за создавање услови
за вработување на невработените лица;
- одлучува за користење на средствата на Агенцијата;
- го следи остварувањето на обврските кои произлегуваат од меѓународни конвенции и меѓудржавни спогодби од областа на вработувањето;
- разгледува прашања, извештаи, информации и
други материјали во врска со состојбите и проблемите
во областа на вработеноста, вработувањето и невработеноста и други работи од надлежност на Агенцијата;
- презема мерки за обезбедување и функционирање
на информативниот систем во областа на вработувањето;
- основа комисии и други работни тела;
- најмалку еднаш годишно поднесува извештај за
својата работа и за работата на Агенцијата до министерството надлежно за работите на трудот и Владата на
Република Македонија и
- одлучува и за други работи утврдени со закон и
Статут на Агенцијата.

Членот 87-к е избришан.

3. РАКОВОДЕЊЕ

Членот 87-л е избришан.

Член 91
Со Агенцијата за вработување раководи директор.
Директорот на Агенцијата за вработување има заменик.
Директорот на Агенцијата за вработување и заменикот на директорот ги именува и разрешува Владата
на Република Македонија на предлог на министерот
надлежен за работите на трудот.
За директор на Агенцијата за вработување и за заменик на директорот може да биде именувано лице
кое:

Член 87-в
Вработените во Агенцијата кои вршат административни работи имаат статус на административни службеници.
За прашањата кои се однесуваат на работниот однос на вработените од ставот 1 на овој член кои не се
уредени со овој закон и со колективен договор, се применуваат одредбите од Законот за административните
службеници и општите прописи за работните односи.
Вработените во Агенцијата кои вршат помошни и
технички работи имаат статус на помошно-технички
персонал.
На помошно-технички персонал во Агенцијата ќе
се применува Законот за вработените во јавениот сектор и општите прописи за работни односи.
Членот 87-г е избришан.
Членот 87-д е избришан.
Членот 87-ѓ е избришан.
Членот 87-е е избришан.
Членот 87-ж е избришан.
Членот 87-з е избришан.
Членот 87-ѕ е избришан.
Членот 87-и е избришан.

Членот 87-љ е избришан.
Членот 87-м е избришан.
Членот 87-н е избришан.
Членот 87-њ е избришан.
Членот 87-о е избришан.
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1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна
санкција, забрана за вршење на професија, дејност или
должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен образование;
4) има најмалку пет години работно искуство во
струката;
5) поседува меѓународно признат доказ (сертификат), не постар од пет години, за положен испит по англиски јазик, и тоа:
- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).
6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.
Мандатот на директорот и на заменикот на директорот трае четири години, со можност за повторен избор.
Член 92
Директорот на Агенцијата ја организира и раководи
работата на Агенцијата, самостојно донесува одлуки од
делокругот на неговата надлежност, ја застапува и
претставува Агенцијата пред трети лица и е одговорен
за законитоста на работата на Агенцијата и врши и
други работи во согласност со закон и Статутот на
Агенцијата.
Член 93
Директорот и заменикот на директорот ќе биде разрешен пред истекот на времето за кое бил именуван:
- на негово барање;
- ако настане некоја од причините поради кои, според прописите за работните односи му престанува работниот однос по сила на закон;
- ако не постапува според законот, Статутот и актите на Агенцијата или неоправдано не ги спроведува одлуките на Управниот одбор или постапува спротивно
на нив;
- ако со своето несовесно и неправилно работење и
предизвика на Агенцијата значителна штета или ако ги
запоставува или не ги извршува своите обврски и поради тоа ќе настанат или би можеле да настанат потешки
нарушувања во извршувањето на дејноста на Агенцијата;
- ако го попречува или на друг начин го оневозможува остварувањето на правата на невработените лица
согласно со овој закон и
- ако во рок од два последователни квартали
Агенцијата покажува негативни финансиски резултати
во работењето.
VIII. НАДЗОР
Член 94
Министерството надлежно за работите на трудот,
врши надзор над спроведувањето на овој закон.
Министерството надлежно за работите на трудот
може да запре од извршување општ акт на Агенцијата,
ако не е во согласност со Уставот закон и во рок од 15
дена ќе покрене постапка пред Уставниот суд на Република Македонија за оцена на уставноста и законитоста на истиот.

IX. ФИНАНСИРАЊЕ
Член 95
Средствата за финансирање на активните политики
и мерки за вработувањe и на правата на невработените
лица од осигурување во случај на невработеност и на
дејноста на Агенцијата се обезбедуваат од:
- придонесот за вработување што го пресметува и
уплатува работодавачот од бруто платата на работникот;
- Буџетот на Република Македонија и
- други извори.
Висината на средствата за финансирање на активните политики и мерки за вработување се утврдува со
акт на Агенцијата за вработување, која не може да биде
пониска од 5%од обезбедениот износ на средства од
придонесот за вработување што го пресметува и уплатува работодавачот од бруто платата на работникот.
Член 96 е избришан.
Член 97
Агенцијата за вработување има право да врши увид
кај работодавачите во врска со остварување на правата
и обврските на лицата и на користењето на средствата,
согласно со овој закон.
Агенцијата има право кај работодавачот да врши
увид во евиденцијата за пресметувањето и наплатувањето на придонесот за вработување.
Ако при вршењето на увидот од став 1 на овој член
Агенцијата за вработување утврди дека не е правилно
пресметан или наплатен придонесот, поднесува барање
до органот за јавни приходи за преземање мерки.
Член 98
Работодавач кој ќе вработи работник на неопределено време над бројот на вработените на неопределено
време на денот на вработувањето на нови работници,
се ослободува од плаќање на персоналниот данок од
доход за нововработените работници за време од три
години.
За остварување на правото од став 1 на овој член,
нововработените работници мора да биле евидентирани како невработени лица во Агенцијата најмалку една
година.
Ако работодавач го намали бројот на работниците
вработени на неопределено време на денот на вработувањето на нови работници, го губи правото од став 1 на
овој член и е должен да го плати персоналниот данок
од доход за времето за кое го користел правото на ослободување.
Работодавач кој започнува вршење на дејност како
трговец поединец или основа трговско друштво, како и
физичко лице кое врши дејност во согласност со закон,
има право на ослободување од став 1 на овој член, доколку достави доказ од надлежниот регистарски орган
дека пред отпочнувањето на вршењето на дејноста не
бил регистриран за вршење на дејност.
Член 98-а
Работодавачот од приватен сектор, кој ќе вработи
невработено лице, корисник на социјална парична помош, кај кого нема намалување на бројот на вработените на неопределено време три месеци пред денот на
вработувањето на нови работници, освен во случаи на
смрт или пензионирање, ќе добие субвенција за вработеното лице во висина од 80% од висината на социјалната парична помош исплатена на лице/домаќинство за
претходниот месец, од месецот во кој лицето е вработено.
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Работодавачот од ставот 1 на овој член на вработеното лице му исплатува најмалку минимална плата утврдена со закон за полно работно време.
Субвенцијата од ставот 1 на овој член се исплатува
во период од 24 месеци врз основа на поднесено барање од работодавачот до Агенцијата, со обврска да го
задржи на работа ова лице уште 24 месеци по завршувањето на периодот на субвенционирање.
Доколку работникот го откаже договорот за вработување, работодавачот на негово место може да вработи друг работник корисник на социјална парична помош.
Средствата за исплата на субвенцијата од ставот 1
на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Министерството за труд и социјална политика, а ќе се исплаќаат
преку Агенцијата.
Работодавчот кој неосновано ќе го откаже договорот за вработување од ставот 1 на овој член исплатата
на средствата се прекинува, а работодавачот има обврска за враќање на средствата.
Ако работодавачот не ги исполни условите од ставовите 1 и 2 на овој член го губи правото на субвенција.
Поблиските услови и начинот на исплата на субвенцијата од ставот 1 на овој член, ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот.
Член 98-б
Работодавачот од приватен сектор кој по претходно
поднесено барање до Агенцијата ќе вработи невработено лице до 29 години возраст со полно работно време,
кај кого нема намалување на бројот на вработените на
неопределено време сметано од 31.12.2013 година до
денот на вработувањето на нови работници, освен во
случаи на смрт или пензионирање, ќе биде ослободен
од плаќање на придонеси од задолжително социјално
осигурување.
Ослободувањето од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување се однесува на период од 12 месеци, сметано од денот на вработувањето
на лицето.
Ослободувањето од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување на месечна основа
се однесува до просечна бруто-плата за претходната
година објавена од Државниот завод за статистика, а за
разликата над просечната бруто плата се пресметуваат
и плаќаат придонеси од задолжително социјално осигурување.
Работодавачот е должен да го задржи лицето од
ставот 1 на овој член уште 12 месеци, по истекот на периодот во којшто е ослободен од плаќање придонеси
од задолжително социјално осигурување.
Работодавачот од ставот 4 на овој член кој нема да
го задржи лицето уште 12 месеци по истекот на периодот во којшто е ослободен од плаќање придонеси од
задолжително социјално осигурување е должен во рок
од 15 дена да ги уплати придонесите од задолжително
социјално осигурување согласно со закон.
Работодавачот е должен во период од 24 месеци од
денот на вработувањето на лицето од ставот 1 на овој
член да не го намали бројот на вработените, освен во
случаи на смрт или пензионирање.
Работодавачот кој неосновано ќе го откаже договорот за вработување е должен во рок од 15 дена да вработи друго невработено лице до 29 години возраст за
преостанатиот период до 24 месеци во кој период се зема во предвид и преостанатиот период до 12 месеци за
ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување.
Одредбите од овој член се однесуваат и за самовработени лица до 29 години.
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Член 98-в
Евиденцијата на работодавачите од приватниот сектор и невработените лица до 29 години возраст со полно работно време, како и на самовработените лица до
29 години возраст од членот 98-а став 1 од овој закон ја
води Агенцијата.
X. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 99
Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска
противредност ќе му се изрече за прекршок на работодавач – правно лице,ако:
- посредувањето за вработување се врши под услови и на начин спротивно на членовите 26 до 46 од овој
закон;
- работодавачот не го пријави секое засновање на
работен однос и секој престанок на работен однос
(член 51);
- работодавачот не го одјави работникот веднаш по
престанокот на работниот однос (член 60) и
- работодавачот не пресметува и не уплатува придонес за вработување (член 97).
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член на работодавач- физичко лице.
Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член на директорот,односно друго одговорно лице кај работодавачот.
Член 99-a
Во рок од три месеци од денот на влегувањето во
сила на овој закон Агенцијата за вработување и агенциите за посредување за вработување се должни да ја
усогласат својата организација и работење, согласно со
овој закон.
Член 100
Глоба во износ 500 евра во денарска противредност
ќе се изрече на самото место за прекршок на одговорното лице во Агенцијата,ако:
- не ја огласи пријавата за потреба од работник во
Агенцијата (член 7 став 2);
- посредувањето при вработување се врши под услови и на начин спротивно на член 26 до 46 од овој закон;
- не го пријави секое засновање на работен однос и
секој престанок на работен однос (член 51) и
- воведе во евиденција на невработените, невработено лице пред истекот на рокот утврден во овој закон
(членови 56, 57 и 58).
Глоба во износ од 200 евра во денарска противедност ќе се изрече на самото место за прекршок од ставот 1 на овој член на директорот, односно друго одговорно лице кај работодавачот.
Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршок на самото место на
невработеното лице кое од страна на инспекцискиот
орган ќе се затекне да работи спротивно на законот
(член 59-а став 6).
Покана за плаќање на глобата од ставовите 1 и 2 на
овој член на сторителот на прекршокот ќе му врачи
инспекторот на трудот на местото на прекршокот.
Член 100-а
Ако инспекторот на трудот утврди дека е сторен
прекршок од членовите 99 и 100 на овој закон, должен
е на сторителот на прекршокот да му предложи постапка за порамнување, согласно со Законот за прекршоците.
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За прекршоците од членовите 99 и 100 на овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција
изрекува надлежниот суд.
Член 100-б е укинат со Одлука на Уставниот суд
У.бр.103/2010 („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/2010)
XI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 101
(член 101 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија“ бр. 37/97)
Заводот е должен своето работење да го усогласи и
да ги донесе актите предвидени со овој закон во рок од
три месеци, од денот на неговото влегување во сила.
Член 102
(член 102 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија“ бр. 37/97)
Невработеното лице кое на денот на почетокот на
примената на овој закон е корисник на паричен надоместок или друго право, продолжува да го користи тоа
право.
Започнатите постапки за остварување на правата од
осигурување во случај на невработеност, ќе се завршат
според законот кој важел во моментот на започнувањето на постапката.
Член 103
(член 103 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија“ бр. 37/97)
Одредбите на членовите 6 и 9 на овој закон не се
однесуваат на јавна установа и друго правно лице кое
врши дејност на јавна служба, државен орган и орган
на единица на локалната самоуправа кое вработува работници.
Член 104
(член 104 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија“ бр. 37/97)
Со денот на влегувањето во сила на овој закон
престанува да важи Законот за вработувањето (“Службен весник на СРМ” број 32/87, 18/89, 36/89, 17/91 и
“Службен весник на Република Македонија” број
36/91, 12/93 и 78/93).
Член 105
(член 12 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија“ бр. 25/2000)
Навработеното лице кое на денот на почетокот на
примената на овој закон е корисник на паричен надоместок или друго право, продолжува да го користи тоа
право.
Започнатите постапки за остварување на правата од
осигурување во случај на невработеност, ќе се завршат
според законот кој важел во моментот на започнувањето на постапката.

Бр. 112 - Стр. 69

Член 106
(член 23 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија“ бр. 37/2004)
Во целиот текст на Законот зборовите: “Заводот за
вработување” се заменуваат со зборовите: “Агенцијата
за вработување”.
Член 107
(член 10 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија“ бр. 4/2005)
Невработеното лице кое на денот на влегувањето во
сила на овој закон е корисник на паричен надоместок
или друго право, продолжува да го користи тоа право.
Поднесените барања за остварување на правата од
осигурување во случај на невработеност, ќе се решат
според законот кој важел во моментот на започнувањето на постапката.
Член 108
(член 6 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија” бр.102/2008)
Во целиот текст на Законот зборот: “работодавец”
во кој било род и број се заменува со зборот: “работодавач ”.
Член 109
(член 13 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија” бр.161/2008)
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а
одредбите од членовите 4, 6, 8, 9 и 10 ќе започнат да се
применуваат од 1 јануари 2009 година.
Член 110
(член 12 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија” бр.50/2010)
Одредбите од членот 2 со кои се додава нов член 1б, членот 3 став 1 алинеја 8 и членот 7 на овој закон ќе
започнат да се применуваат од денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската унија, а одредбите од членовите 6 и 9 на овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 2012 година.
Член 111
(член 13 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија” бр.50/2010)
Со денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската унија одредбата од членот 9 на овој
закон ќе престане да важи.

Стр. 70 - Бр. 112

Член 112
(член 2 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија” бр.51/2011)
Започнатите постапки за остварување на правата од
осигурување во случај на невработеност, ќе се завршат
според законот кој важел во моментот на започнување
на постапката.
Член 113
(член 3 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија” бр.51/2011)
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, освен одредбата од членот 64 став 1 точка 1,
која се однесува на правото на паричен надоместок од
осигурување во случај на невработеност од Законот за
вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ број
37/97), која ќе започне да се применува од 30 септември 2011 година.
Член 114
(член 4 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија” бр.11/2012)
Невработеното лице кое по влегувањето во сила на
овој закон е корисник на паричен надоместок, продолжува да го користи ова право, согласно со законот по
кој го остварил правото.
Започнатите постапки за остварување на правото од
осигурување во случај на невработеност до денот на
влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат според
законот кој важел во моментот на започнувањето на
постапката.
Член 115
(член 2 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија” бр.80/2012)
Статутот и актот за систематизација на работите и
задачите на Агенцијата ќе се усогласат со одредбите од
овој закон во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 116
(член 8 од Законот објавен во “Сллужбен весник
на Република Македонија” бр.114/12)
Постоечките агенции за посредување за вработување се должни да го усогласат своето работење со овој
закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето
во сила на актот од член 27-б став 2 од овој закон.
Член 117
(член 11 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија” бр.114/12)
Подзаконските акти од членовите 61 став 2 и 27-б
став 2 од овој закон ќе се донесат во рок од три месеци
од денот на влегувањето во сила на овој закон.
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Законот за евиденциите од областа на трудот
(“Службен весник на Република Македонија” бр.16/04,
102/08 и 17/11) и Правилникот за водење на евиденциите во областа на трудот (“Службен весник на Република Македонија” бр.16/04, 102/08 и 15/09), ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од три месеци
од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 118
(член 13 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија” бр.114/12)
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува по истекот на
три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 119
(член 5 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија” бр.39/14)
Подзаконските акти согласно со овој закон ќе се
донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 120
(член 6 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија” бр.39/14)
Започнатите постапки за основање на агенции за
посредување за вработување во земјата и во странство
со наплата во министерството надлежно за работите од
областа на трудот, ќе се завршат според законот кој важел во моментот на започнувањето на постапките.
Член 121
(член 6 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија” бр.44/14)
Директорот на Агенцијата и заменикот на директорот именувани до денот на започнувањето на примената на овој закон продолжуваат да ја вршат функцијата до истекот на мандатот за кои се именувани.
Член 122
(член 7 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија” бр.44/14)
Одредбите од членот 5 од овој закон кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик ќе започнат да се применуваат по две години од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
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Член 123
(член 8 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија” бр.44/14)
Статутот на Агенцијата за вработување ќе се усогласи со одредбите од овој закон, одредбите на Законот
за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор, во рок од шест месеци од денот на влегување во сила на овој закон.
Член 124
(член 10 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија” бр.44/14)
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува по една година
од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 125
(член 4 од Законот објавен во “Службен весник
на Република Македонија” бр.44/14)
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”, а членот 2 од овој закон со кој се додаваат членовите 98-б и 98-в ќе се применува две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.
____________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3366.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 18.07.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ “ГАМА ГРАДБА“
ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КРСТ –
ОСИНЧАНИ“, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
1. На Друштвото за градежништво, трговија и услуги “ГАМА ГРАДБА“ ДООЕЛ Скопје се доделува
концесија за експлоатација на минерална суровина –
варовник на локалитетот “Крст - Осинчани“, општина
Студеничани, со површина на простор на концесија за
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани
со прави линии, а точките дефинирани со координати
како е дадено во табелата, и тоа:

Бр. 112 - Стр. 71

Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5

Координата
Y
7531118
7531230
7531086
7530972
7530971

Координата
X
4639962
4639910
4639610
4639638
4639720

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.047204 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија 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 доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-2268/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3367.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за транспорт и врски му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Стр. 72 - Бр. 112

25 јули 2014

25 јули 2014

Бр. 112 - Стр. 73

Стр. 74 - Бр. 112

25 јули 2014
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Бр. 112 - Стр. 75

Стр. 76 - Бр. 112

25 јули 2014

25 јули 2014

Бр. 112 - Стр. 77

Стр. 78 - Бр. 112
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.
Член 3
Министерот за транспорт и врски склучува договор со директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-5004/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
3368.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за транспорт и врски му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:
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Стр. 80 - Бр. 112
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Бр. 112 - Стр. 81

Стр. 82 - Бр. 112
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Бр. 112 - Стр. 83

Стр. 84 - Бр. 112

25 јули 2014
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Бр. 112 - Стр. 85

Стр. 86 - Бр. 112

25 јули 2014
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Бр. 112 - Стр. 87

Стр. 88 - Бр. 112

25 јули 2014

25 јули 2014

Бр. 112 - Стр. 89

Стр. 90 - Бр. 112
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот инспекторат за транспорт.
Член 3
Министерот за транспорт и врски склучува договор со директорот на Државниот инспекторат за транспорт со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-5004/2
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
3369.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.07.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ
КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за транспорт и врски му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

25 јули 2014

Бр. 112 - Стр. 91

Стр. 92 - Бр. 112
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25 јули 2014

Бр. 112 - Стр. 93

Стр. 94 - Бр. 112
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот комунален инспекторат.
Член 3
Министерот за транспорт и врски склучува договор со директорот на Државниот комунален инспекторат со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-5004/3
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

25 јули 2014

Бр. 112 - Стр. 95

3370.
Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и
15/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
продажба на недвижна ствар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/2012).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5099/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3371.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“,
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013,
188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.7.2014 година, донесе

3372.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“, бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
18.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС И ВЕРСКИ ИНСТИТУЦИИ КО ХАМЗАЛИ ОПШТИНА БОСИЛОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на хотелски комплекс и верски институции КО Хамзали, општина Босилово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 51649 м2,
ги има следните катастарски индикации:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
недвижна ствар – деловна просторија, која се наоѓа на
улица „Првомајска“ бб – Скопје, на КП бр. 1086, КО
Кисела Вода 1, со површина од 51 м2, запишана во
Имотен лист бр. 50701, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5217/1
18 јули 2014 година
Скопје

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5722/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3373.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
Заменик на претседателот
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владана Владата на Република
Македонија,
та на Република Македонија, на седницата одржана на
м-р Владимир Пешевски, с.р. 18.7.2014 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2, Г3
И Г4-ИНДУСТРИЈА КО ВИЗБЕГОВО ОПШТИНА
БУТЕЛ

изградба на објект со намена Г4-магацин за земјоделски производи КО Маркова Сушица, општина Студеничани.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г2, Г3 и Г4-индустрија
КО Визбегово, општина Бутел.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5724/1
18 јули 2014 година
Скопје

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-5723/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3374.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
18.07.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г4-МАГАЦИН ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ КО
МАРКОВА СУШИЦА ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3375.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското
земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“
бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013,
87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014) и член 25 став 3
од Законот за изменување и дополнување на Законот за
земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.7.2014 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД ГРАД ПЕХЧЕВО
НА МЕСНОСТ ЧУКАТА КО ПЕХЧЕВО ОПШТИНА
ПЕХЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Детален урбанистички план за дел од град Пехчево на месност Чуката КО Пехчево, општина Пехчево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

25 јули 2014

Бр. 112 - Стр. 97

Стр. 98 - Бр. 112

25 јули 2014

25 јули 2014

Бр. 112 - Стр. 99

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-5731/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3376.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
18.07.2014 година, донесе

3377.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
18.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА
НА Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА, Г3-СЕРВИСИ И Г4СТОВАРИШТА, КО АЏИЕВЦИ, ОПШТИНА
МАВРОВО И РОСТУША

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА
СТОПАНСКИ ОБЈЕКТ (ФАБРИКА ЗА ЕКСПЛОЗИВ)
КО ТОПОЛНИЦА ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Г2-лесна индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Аџиевци, Oпштина Маврово и Ростуша.

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за
изградба на стопански објект (фабрика за експлозив)
КО Тополница, општина Радовиш.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 62185м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 46211м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5733/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5734/1

Заменик на претседателот

18 јули 2014 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3378.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 18.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ВИКЕНД НАСЕЛБА, УГОСТИТЕЛСТВО, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА - УРБАН БЛОК 2, КО ПАКЛИШТЕ,
ОПШТИНА РАНКОВЦЕ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка
на Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба, угостителство, спорт и рекреацијаурбан блок 2, КО Паклиште, Општина Ранковце.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 73994м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5735/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

25 јули 2014

Бр. 112 - Стр. 101

3379.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
18.07.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА ИЗГРАДБА НА МХЕЦ НА РЕЧИЦА СО ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН БРОЈ 378 НА
РЕКАТА РЕЧИЦА СЛИВ НА ЦРН ДРИМ
ОПШТИНА ОХРИД
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на МХЕЦ на Речица со
идентификационен број 378 на реката Речица слив на
Црн Дрим, општина Охрид.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 1204м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5754/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3380.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
18.07.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА
Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА,
Г3-СЕРВИСИ-МАЛО СТОПАНСТВО, Г4-СТОВАРИШТА - МАГАЦИНИ И Е-ТРАФОСТАНИЦИ КО
ВРБЈАНИ ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност трајна пренамена
на земјоделско во градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено место за изградба на
стопански комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-сервиси-мало стопанство, Г4-стоваришта-магацини и Е-трафостаници КО Врбјани, општина Кривогаштани.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 49969м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5755/1

Заменик на претседателот

18 јули 2014 година
Скопје

на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3381.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2101, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
18.07.2014 година, донесе

Стр. 102 - Бр. 112

25 јули 2014

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА СЕПАРАЦИЈА ЗА ДРОБЕЊЕ
НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ СО ПРОПРАТНИ
СОДРЖИНИ КО Д БЕЛИЦА ОПШТИНА СТРУГА
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на сепарација за дробење на минерални суровини со пропратни содржини КО Д Белица, општина
Струга.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5763/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

хидроелектрична централа на водотекот на Вејачка река со референтен бр.93 со пропратни објекти КО Вејце,
општина Тетово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 4276м2, ги
има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5767/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3383.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
18.07.2014 година, донесе

3382.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
18.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА
СТОПАНСКА ЗОНА СО НАМЕНА Г-2 ЛЕСНА И
НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, Г-3 СЕРВИСИ И
Г-4 СТОВАРИШТА И МАГАЦИНИ ВО КО ЖЕЛИНО И КО ЖЕЛИНО ВОН ГР ОПШТИНА ЖЕЛИНО

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА НА ВОДОТЕКОТ
НА ВЕЈАЧКА РЕКА СО РЕФЕРЕНТЕН БР.93 СО
ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ КО ВЕЈЦЕ ОПШТИНА
ТЕТОВО

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопанска зона со намена Г-2 лесна и незагадувачка индустрија, Г-3 сервиси и Г-4 стоваришта и магацини во КО Желино и КО Желино вон гр, општина Желино.

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 605107м2,
ги има следните катастарски индикации:

25 јули 2014

Бр. 112 - Стр. 103

Стр. 104 - Бр. 112

25 јули 2014

25 јули 2014

Бр. 112 - Стр. 105

Стр. 106 - Бр. 112

25 јули 2014

25 јули 2014

Бр. 112 - Стр. 107

Стр. 108 - Бр. 112

25 јули 2014

25 јули 2014

Бр. 112 - Стр. 109

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5768/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД С. СЕКИРНИК БЛОК 14ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ СО НАМЕНА
ЗА ИЗГРАДБА НА Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ КO СЕКИРНИК ОПШТИНА
БОСИЛОВО

3384.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
18.07.2014 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за дел од с. Секирник Блок
14-изменување и дополнување со намена за изградба
на Г-производство, дистрибуција и сервиси КO Секирник, општина Босилово.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЦЕНТРАЛА СО РЕФ. БР.408
СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ НА ВОДОТЕКОТ НА
Р.КОСЕЛСКА КО СВИНИШТА ОПШТИНА ОХРИД

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 7353м2, ги
има следните катастарски индикации:

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на мала хидроцентрала со реф. бр.408 со
пропратни објекти на водотекот на р.Коселска КО Свиништа, општина Охрид.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 140м2, ги
има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5776/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3385.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
18.7.2014 година, донесе

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-5777/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3386.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
18.07.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА
А4 - ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО Д СЕДЛАРЦЕ
ОПШТИНА БРВЕНИЦА
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на А4-времено сместување КО Д Седларце, општина
Брвеница.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 136322м2,
ги има следните катастарски индикации:

Стр. 110 - Бр. 112

25 јули 2014

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5778/1
18 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

25 јули 2014

Бр. 112 - Стр. 111

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
3387.
Врз основа на член 122 став (3), 124 став (2), 125
став (3), 126 став (7) и 127 став (5) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14) министерот
за животна средина и просторно планирање донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ НА
Б –ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Предмет
Со овој правилник се пропишуваат постапката
за издавање, измена, целосен или делумен пренос
на Б - интегрирана еколошка дозвола, условите за
престанок на активноста и условите за одземање и
престанок на дозволата, формата и содржината на барањето како и начинот на кој се поднесува барањето за
издавање Б - интегрирана еколошка дозвола и потребната документација која се приложува кон барањето, формата и содржината на Б - интегрираната
еколошка дозвола, формата, содржината и начинот
на водење на Регистарот на Б - интегрирани еколошки дозволи како и начинот на доставување на податоците за упис во Регистарот како и начинот и постапката за вршење на увид во инсталацијата и нејзината
работа заради утврдување на исполнувањето на барањата утврдени во Б - интегрираната еколошка дозвола.
II. СОДРЖИНА И ФОРМА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, НАЧИН НА КОЈ СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА
СЕ ПРИЛОЖУВА КОН БАРАЊЕТО
Член 2
Начин на поднесување на барањето за издавање Б интегрирана еколошка дозвола
(1) Заради прибавување Б - интегрирана еколошка
дозвола, операторот на инсталацијата (во понатамошниот текст оператор) поднесува барање за издавање Б интегрирана еко лошка дозвола (во понатамошниот
текст: барање).
(2) Барањето од став (1) од овој член за инсталацијата за која се издава Б - интегрирана еколошка дозвола, а која се наоѓа во заштитено подрачје, операторот
го доставува до органот на државната управа надлежен
за работите од областа на животната средина.
(3) Барањето од став (1) од овој член за инсталации
од Прилог 2 од Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола, односно дозвола за усогласување со
оперативен план и временскиот распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен

план, операторот го доставува до градоначалникот на
општината односно до градоначалникот на Градот
Скопје.
(4) Доколку инсталацијата за која се издава Б - интегрирана еколошка дозвола се наоѓа на подрачјето на
две или повеќе општини односно Градот Скопје, операторот барањето од став (1) од овој член го доставува
до градоначалникот на општината односно градоначалникот на Град Скопје на чие подрачје се наоѓа поголемиот дел од инсталацијата.
(5) Операторот барањето од став (1) од овој член, го
доставува во писмена форма и тоа во три оригинални
примероци и во електронска форма.
(6) По добивањето на целосното барање, надлежниот орган од ставови (2) и (3) од овој правилник го
внесува датумот на прием на барањето на насловната
страна на барањето и го регистрира истото.
(7) По добивањето на целосното барање од став (1)
од овој правилник, надлежниот орган од член 2 ставови
(2) и (3) од овој правилник врши посета на локацијата
на која се наоѓа инсталацијата, заради утврдување на
состојбата на локацијата и/или инсталација та и проверка на податоците содржани во барањето.
Член 3
Содржина на барањето за Б - интегрирана еколошка дозвола
(1) Барањето за издавање Б - интегрирана еколошка
дозвола, особено содржи:
- податоци за операторот односно подносителот на
барањето;
- податоци и опис на инсталацијата, нејзините технички активности;
- податоци за управување и контрола на инсталацијата;
- податоци за суровини и помошни материјали и
енергии употребени или произведени во инсталацијата;
- податоци за цврст и течен отпад;
- податоци за емисии во атмосферата;
- податоци за емисии во површински води и канализација;
- податоци за емисии во почва;
- податоци за земјоделски и фармерски активности;
- податоци за бучава, вибрации и нејонизирачко
зрачење;
- податоци за точки на мониторинг и земање на
примероци;
- програма за подобрување;
- начин на спречување на хаварии и реагирање во
итни случаи;
- начин на ремедијација, престанок со работа на
инсталацијата, повторно започнување и грижа за животната средина по престанокот на активностите;
- изјава за веродостојност на податоците
- табеларни прикази и прилози потребни за образложување на наводите содржани во барањето.
(2) За податоците од ставови (1) од овој член, операторот во прилог на барањето треба да поднесе соодветна документација.
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(3) Надлежниот орган од член 2 став (2) и (3) од
овој правилник може да побара од операторот, да го
дополни барањето и со други податоци кои не се содржани во став (1) од овој правилник, доколку таквите
податоци се неопходни заради појаснување на податоците од барањето.
Член 4
Форма на барањето
Барањето од член 2 став (1) од овој правилник, се
доставува во форма утврдена во образец даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Доверливи информации
(1) Операторот може да ги нагласи документите
или нивни делови кои ги смета за доверливи трговски
и индустриски информации во согласност со член 55
став (2) точка 4 од Законот за животната средина.
(2) Операторот ги образложува причините за доверливост на документите на надлежниот орган од член 2
ставови (2) и (3) од овој правилник.
(3) Документите и образложението на причините за
доверливост на документите од ставови (1) и (2) од
овој член, операторот ги доставува кон барањето за издавање дозвола, во посебен коверт со назнака определена согласно прописите за пристап до инфомации.
(4) Документацијата која содржи доверливи трговски и индустриски информации во врска со инсталацијата, се даваат на увид на јавноста, само по претходна
писмена согласност на операторот.
III. СОДРЖИНА И ФОРМА НА Б - ИНТЕГРИРАНА
ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Член 8
Подготвување и утврдување на условите во
Б - интегрираната еколошка дозвола
(1) При донесување на одлуката за издавање Б - интегрирана еколошка дозвола надлежниот орган од член
2 ставови (2) и (3) од овој правилник, особено води
сметка за:
1. податоците и информациите содржани во барањето за издавање дозвола и податоците и информациите приложени кон барањето;
2. податоците и информациите од посета на локацијата на која се наоѓа инсталацијата од член 2 став (7)
од овој правилник;
3. резултатите од оцената на влијанијата врз животната средина доколку е спроведена;
4. резултатите од постапката спроведена во согласност со главата XV Спречување и контрола на хаварии
со присуство на опасни супстанции од Законот за животната средина ;
5. стандардите и граничните вредности за емисии
во животната средина;
6. потреба од спречување и ублажување на штетата
врз животот и здравјето на луѓето и врз животната средина;
7. мислењата и коментарите добиени по консултациите со други надлежни органи, јавноста и со организациите на граѓани формирани за заштита и унапредување на животната средина;
8. техничките и економските карактеристики на
инсталацијата, географската локација на инсталацијата
и состојбата на локацијата;
9. заклучокот за увид во инсталацијата и нејзината
работа од член 9 став (1) од овој правилник.

Член 6
Содржина на Б - интегрираната еколошка дозвола
Б - интегрираната еколошка дозвола особено ги
содржи следните податоци:
1. инсталацијата за која се издава дозволата;
2. работа на инсталацијата;
3. документација;
4. редовни извештаи;
5. известувања;
6. емисии;
7. пренос до пречистителна станица за отпадни
води;
8. услови надвор од локацијата;
9. програма за подобрување;
10. договор за промени во пишана форма и
11. додатоци.
Член 7
Форма на дозволата
Формата и содржината на Б - интегрираната еколошка дозвола е дадена Прилог 2 кој е составен дел од
овој правилник.

IV. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ВРШЕЊЕ УВИД
ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА И НЕЈЗИНАТА РАБОТА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊАТА УТВРДЕНИ СО Б ИНТЕГРИРАНАТА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Член 9
Увид во инсталацијата
(1) Надлежниот орган од член 2 ставови (2) и (3) од
овој правилник, пред донесување на решението за издавање на Б - интегрирана еколошка дозвола, врши
увид во инсталацијата и нејзината работа заради утврдување на исполнување на барањата утврдени во
дозволата.
(2) Увидот од став (1) од овој член го врши Државниот инспекторат за животната средина доколку се работи за инсталација која врши активност за која се издава Б - интегрирана еколошка дозвола, а инсталацијата се наоѓа во заштитено подрачје.
(3) Увидот од став (1) од овој член го врши овластениот инспектор за животна средина на општината односно на Град Скопје доколку се работи за инсталација
за која се издава Б - интегрирана еколошка дозвола, со
исклучок на инсталациите од став (2) од овој член.
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(4) За денот и часот на вршење на увидот од став
(1) од овој член Државниот инспекторат за животната
средина односно овластениот инспектор за животна
средина на општината односно на Град Скопје го известува операторот.
(5) Државниот инспекторат за животната средина
односно овластениот инспектор за животна средина на
општината односно на Град Скопје за увидот од став
(1) од овој член, составува записник врз основа на кој
се издава заклучок.
V. ИЗДАВАЊЕ, ИЗМЕНА, ЦЕЛОСЕН ИЛИ ДЕЛУМЕН ПРЕНОС НА Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА
ДОЗВОЛА, УСЛОВИ ЗА ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТА И УСЛОВИ ЗА ОДЗЕМАЊЕ И ПРЕСТАНОК
НА Б - ИНТЕГРИРАНАТА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
1. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Член 10
Постапка за издавање на Б - интегрирана еколошка
дозвола
(1) Надлежниот орган од член 2 ставови (2) и (3) од
овој правилник ја издава Б - интегрираната еколошка
дозвола на операторот во рок утврден во член 126 став
(1) од Законот за животната средина.
(2) По издавањето на дозволата, надлежниот орган
од член 2 ставови (2) и (3) од овој правилник врши
упис на издадената дозвола во соодветниот Регистар на
Б - интегрирани еколошки дозволи.
(3) Копија од дозволата која ја издава надлежниот
орган од член 2 став (3) од овој правилник, се доставува за упис во Регистарот на Б - интегрирани еколошки
дозволи кој го води надлежниот орган од член 17 од
овој правилник.
2. ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Член 11
Постапка за измена на Б - интегрирана еколошка
дозвола по барање на носителот на дозволата и по
службена должност
(1) Б - интегрираната еколошка дозвола може да се
измени, по службена должност или на барање на носителот на дозволата, во случај на планирана промена во
работата на инсталацијата или промена на активноста
која се врши во инсталацијата.
(2) Носителот на дозволата го известува надлежниот орган од член 2 ставови (2) и (3) од овој правилник
за секоја планирана промена на инсталацијата или на
активноста која се врши преку инсталацијата за која се
издава Б - интегрирана еколошка дозвола.
(3) Известувањето од став (2) од овој член, треба да
содржи информации за обемот и начинот на кој се извршуваат планираните промени во работењето на
инсталацијата, како и за влијанието на промените врз
животната средина.

(4) Носителот на Б - интегрираната еколошка дозвола, барањето за измена на дозволата го доставува до
надлежниот орган од член 2 ставови (2) и (3) од овој
правилник.
(5) Кон барањето за измена на дозволата во случаите од став (1) од овој член, носителот на Б - интегрираната еколошка дозвола приложува техничка документација која особено ги содржи причините и податоците
за настанатите промени и други потребни податоци.
(6) Надлежниот орган од член 2 ставови (2) и (3) од
овој правилник, врз основа на барањето за измена на
дозволата, носи решение за измена на дозволата водејќи сметка особено за:
1. податоците и информациите содржани во барањето за измена на дозволата и податоците и информациите приложени кон барањето;
2. резултатите од оцената на влијанијата врз животната средина доколку е спроведена и
3. стандардите и граничните вредности за емисии
во животната средина.
(7) Доколку надлежниот орган од член 2 ставови (2)
и (3) од овој правилник утврди дека со изведувањето
на промената во работењето на инсталацијата од став
(2) од овој член нема да се надмине нивото на негативното влијание врз животната средина, носи решение за
измена на дозволата.
(8) Доколку надлежниот орган од член 2 ставови (2)
и (3) од овој правилник, при разгледување на барањето
за измена на дозволата утврди дека промената е значителна, спроведува постапката за издавање на нова дозвола.
(9) Доколку надлежниот орган од член 2 ставови (2)
и (3) од овој правилник утврди дека заради заштита на
животот и здравјето на луѓето и на животната средина,
како и заради промени во прописите од областа на животната средина кои можат да влијаат врз работењето
на инсталацијата е потребна измена на Б - интегрираната еколошка дозвола, носи решение за измена на Б –
интегрираната еколошка дозвола со кое го определува
и рокот во кој носителот на дозволата се прилагодува
на измените на Б - интегрираната еколошка дозвола.
(10) Измените на дозволата од ставови (7) и (9) од
овој член од овој член, се запишуваат во Регистарот на
Б - интегрирани еколошки дозволи.
Член 12
Постапка за целосен или делумен пренос на
Б - интегрирана еколошка дозвола
(1) Надлежниот орган од член 2 ставови (2) и (3) од
овој правилник по барање на носителот на Б - интегрирана еколошка дозвола може, на трето лице, да ја пренесе целосно или делумно Б - интегрираната еколошка
дозвола, доколку со преносот:
- не се менуваат содржината и условите утврдени
во дозволата;
- не се нарушува остварувањето на јавниот интерес
утврден со закон и
- не се нарушуваат условите за вршење на дејноста.
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(2) Надлежниот орган од член 2 ставови (2) и (3) од
овој правилник може да го изврши преносот од став (1)
од овој член доколку третото лице поседува:
- финансиска способност да управува со инсталацијата (бонитет);
- доволно стручен и технички капацитет за управување со инсталацијата и
- не му е изречена санкција за прекршок или кривично дело против животната средина односно за друг
релевантен прекршок или кривично дело, кое може да
влијае врз управувањето на инсталацијата.
(3) Доколку врз основа на барањето од став (1) од
овој член, надлежниот орган од член 2 ставови (2) и (3)
од овој правилник утврди дека се исполнети условите
за пренос на дозволата од ставови (1) и (2) од овој
член, носи решение за целосен или делумен пренос на
Б- интегрираната еколошка дозволи и извршената промена ја запишува во регистарот на Б- интегрирани еколошки дозволи.
(4) Доколку врз основа на барањето од став (1) од
овој член надлежниот орган од член 2 ставови (2) и (3)
од овој правилник утврди дека не се исполнети условите од ставови (1) и (2) од овој член, носи решение со
коешто го одбива барањето за пренос на Б - интегрирана еколошка дозвола.
(5) Барањето за пренос на Б -интегрирана еколошка
дозвола од став (1) од овој член и Решението од ставови (3) и (4) од овој член се запишуваат во Регистарот
на Б- интегрирани еколошки дозволи.
Член 13
Содржина на барањето за целосен или делумен
пренос на Б - интегрирана еколошка дозвола
Барањето за целосен или делумен пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола се доставува во форма утврдена во образец даден во Прилог 3 кој е составен
дел од овој правилник.
3. УСЛОВИ ЗА ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТА
Член 14
Услови за престанок на активноста
(1) Операторот согласно условите утврдени во Б интегрираната еколошка дозвола обезбедува престанок
на активноста на инсталацијата.
(2) За намерата да престане со активноста, операторот го известува надлежниот орган од член 2 ставови
(2) и (3) од овој правилник при што доставува план за
престанок на активноста со временски распоред за извршување на условите утврдени во Б - интегрираната
еколошка дозвола.
(3) Доколку операторот престане со активноста без
да достави план за престанок на активноста од став (2)
од овој член, активностите кои се утврдени во Б - интегрираната еколошка дозвола како услови за престанок на активноста ги врши надлежниот орган од член 2
ставови (2) и (3) од овој правилник, за сметка на операторот.

4.УСЛОВИ ЗА ОДЗЕМАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА БИНТЕГРИРАНАТА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Член 15
Одземање на Б - интегрираната еколошка дозвола
(1) Б - интегрираната еколошка дозволата се одзема
доколку:
1. активностите се вршат спротивно на условите
утврдени со дозволата;
2. носителот на дозволата не го платил утврдениот
надоместок;
3. на носителот на дозволата со правосилна судска
одлука му е изречена мерка за безбедност забрана за
вршење на дејност поврзана со вршење на дејноста која се врши преку инсталацијата и
4. операторот повеќе од три пати ги прекршил условите утврдени во дозволата, што е утврдено со правосилни решенија на надлежниот орган за вршење инспекциски надзор врз инсталацијата.
(2) Надлежниот орган од член 2 ставови (2) и (3) од
овој правилник за отпочнување на постапката за одземање на дозволата го известува носителот на дозволата
и му определува рок за отстранување на причината од
став (1) точка 1 и 2 од овој член за отпочнување на постапка, а кој не може да биде подолг од 30 дена од денот на приемот на известувањето.
(3) Доколку и по истекот на рокот определен во
став (2) од овој член, носителот на дозволата не ги отстрани причините или продолжи со активностите од
став (1) точки 1 и 2 од овој член му се одзема дозволата.
(4)Одземањето на дозволата се запишува во соодветниот Регистар на Б - интегрирани еколошки дозволи.
Член 16
Престанок на дозволата
(1) Б - интегрираната еколошка дозвола престанува
доколку:
1. истече рокот на важноста на дозволата;
2. корисникот се откажал од правата утврдени со
дозволата;
3. не се отпочне со изградба, реконструкција или
доградба на објектите и постројките од дозволата во
рок од најмалку две години од денот на издавањето на
дозволата;
4. не се завршат работите и активностите за изградба, одржување, експлоатација, изменување, проширување, рехабилитација или затварање на изградени
објекти во рокот определен со дозволата;
5. активноста, без оправдани причини, не се врши
континуирано во период од две години во текот на времетраењето на дозволата;
6. доколку се одземе дозволата согласно член 14
став (3) од овој правилник,
7.издадената дозвола не е во согласност со измените и дополнувањата на прописите за заштита на животната средина и
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8. отворање на постапка ликвидација на носителот
на дозволата.
(2) Надлежниот орган од член 2 ставови (2) и (3) од
овој правилник го запишува престанокот на дозволата
во соодветниот Регистар на Б - интегрирани еколошки
дозволи.
(3) На престанокот на Б - интегрираната еколошка
дозвола соодветно се применуваат одредбите од член
120 од Законот за животната средина.
VI. ФОРМА, СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА
РЕГИСТАРОТ НА Б - ИНТЕГ- РИРАНИТЕ ЕКОЛОШКИ ДОЗВОЛИ, КАКО И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ
Член 17
Форма, содржина и начин на водење на Регистар на
Б - интегрирани еколошки дозволи кој го води и одржува органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.
(1) Регистарот на Б - интегрираните еколошки дозволи се води во форма на тврдо вкоричена книга во
формат А4 составена од повеќе листови меѓусебно поврзани и нумерирани. Книгата е со сини корици и на
предната страна има напис "Регистар на Б - интегрирани еколошки дозволи".
(2) Регистарот на Б - интегрираните еколошки дозволи содржи :
1. барање за издавање Б - интегрирана еколошка
дозвола, за документацијата приложена кон барањето,
вклучувајќи и податоци за дополнување на барањето;
2. мислења и коментари добиени од постапување со
барањето за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола, со образложение кои од мислењата и ставовите
доставени од јавноста се земени предвид, а кои не се,
како и причините за нивното неприфаќање;
3. решение со кое се отфрла барањето за Б-интегрирана еколошка дозвола;
4. заклучок од извршениот увид во инсталацијата и
нејзината работа заради утврдување на исполнување на
барањата утврдени со Б-интегрираната еколошка дозвола,
5. примерок од издадена Б -интегрирана еколошка
дозвола;
6. записници, решенија и други писмена кои се однесуваат на инсталацијата;
7. резултати од мониторингот спроведуван согласно со Б- интегрираната еколошка дозвола;
8. барање за измена и решение за измените на Б интегрираната еколошка дозвола;
9. барање за пренос и решение за пренос на Б - интегрираната еколошка дозвола;
10. решение за одземање на Б - интегрираната еколошка дозвола;
11. известување за намерата за престанок на работа
на инсталацијата и планот со мерки за ремедијација за
локацијата на која се наоѓа инсталацијата, како и решението донесено од органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина во
врска со престанокот на работата на инсталацијата;
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12. сите писмена во текот на постапката за издавање на Б - интегрирана еколошка дозвола;
13. извештаи донесени во постапка за вршење на
инспекциски надзор и
14. сите жалби изјавени во текот на постапката.
(3) Регистарот на Б - интегрирани еколошки дозволи кој го води и одржува органот на државната управа
надлежен за работите од областа на животната средина
се води во писмена и електронска форма.
(4) Во Регистарот покрај податоците од став (2) се
внесуваат и сите промени кои ќе настанат по извршениот упис.
Член 18
Форма, содржина и начин на водење на регистар
на Б - интегрирани еколошки дозволи кој го води градоначалникот на општината односно градоначалникот
на Градот Скопје
(1) Регистарот на Б - интегрирани еколошки дозволи кој го води градоначалникот на општината односно
градоначалникот на Градот Скопје се води на начин и
во форма пропишана во член 17 од овој правилник.
(2) Регистарот на Б - интегрирани еколошки дозволи кој го води градоначалникот на општината односно
градоначалникот на Градот Скопје ги содржи податоците од член 17 став (2) од овој правилник.
Член 19
Начинот на доставување на податоците за упис
во регистарот
Лицата и органите кои поседуваат податоци, информации и/или документација за упис во Регистрите
од членови 17 и 18 од овој правилник, во писмена и во
електронска форма, ги доставуваат до органот надлежен за водење на Регистарот, на негово барање.
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 21
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за постапката за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола („Службен
весник на Република Македонија“ 4/06).
Член 21
Влегување во сила
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-4467/3
16 јули 2014 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3388.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), како и член 28 од
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштво за производство и
дистрибуција на електрична енергија и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз - извоз
Скопје, за издавање на лиценца за производство на
електрична енергија, на седницата одржана на
23.07.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштво за производство и дистрибуција на
електрична енергија и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, со седиште на ул. Железничка бр.40/6 Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФВЕЦ „ПРЕМИУМ СОЛАР “.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа
одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-103/14
23 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ
СОЛАР ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, со седиште на ул.
Железничка бр.40/6 Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
23.07.2014 година
4. Датум до кога важи лиценцата
23.07.2049 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 189.01.1/14
6. Број на деловниот субјект – 6774466
7. Единствен даночен број – 4080012527754

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, од
фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ
„ПРЕМИУМ СОЛАР“ на КП 904/1 и КП 905/1, 906 КО
Говрлево, Општина Сопиште.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
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- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди
на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична
енергија односно снабдувачот со електрична енергија во
краен случај како и носителот на лиценца за вршење на
енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија,
сите потребни податоци и информации кои се неопходни
за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во
согласност со Мрежните правила за пренос на електрична
енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
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нансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини,
како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, месечни и
квартални извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија.
19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
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20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
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24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија
за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за
лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА ФВЕЦ
ПРЕМИУМ СОЛАР
1. име на фотоволтаичен систем - ФВЕЦ “ПРЕМИУМ СОЛАР” со планирана моќност од 49,68 кW;
2. локација на фотоволтаичниот систем на дистрибутивната мрежа - на електродистрибутивната мрежа
на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно решение за
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;
3. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2014 година,
- година на завршеток на градба - 2014 година,
- г одина на почеток на работа - 2014 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 40 години.
4. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули - 216 x 230 W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул - CHN 60P - 230 V Chinaland
Solar Energy Co., Ltd Н.Р. Кина;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 230 Wp,
- Напон на модул: 29.1 V,
- Струја на модул: 7.9 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 49.68 кW.
5. тип, производител и номинални податоци на инвертор - PLATINIUM GmbH Германија 3x16 KW;
- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќнoст на инвертор: AC 15 KW x 3
6. годишно сончево зрачење на таа локација - 1497
kWh/m2;
7. очекувано производство на електрична енергија 69,08 MWh - годишно
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