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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2569.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

Член 4
Каматната стапка ќе се одредува за секоја транша
од заемот одделно, на денот на повлекувањето на
средствата од заемот, во зависност од тоа која каматна
стапка е поповолна за Република Македонија (фиксна
или варијабилна).

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ
БАНКАТА ЗА РАЗВОЈ ПРИ СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ПО РАМКОВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА
ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА
ДОМУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИ ГРУПИ

Член 5
Проектот за домување на социјално ранливи групи
од Рамковниот договор за заем од членот 2 став 1 на
овој закон ќе го реализира Министерството за транспорт и врски.

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот договор за заем за делумно финансирање на Проектот за домување на социјално ранливи
групи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 ноември 2009 година.
Бр. 07-4581/1
2 ноември 2009 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ БАНКАТА ЗА РАЗВОЈ ПРИ СОВЕТОТ НА
ЕВРОПА ПО РАМКОВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА
ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА
ДОМУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИ ГРУПИ
Член 1
Република Македонија се задолжува кај Банката за
развој при Советот на Европа со заем во износ од
25.350.000 евра, за делумно финансирање на Проектот
за домување на социјално ранливи групи.
Член 2
Условите и начинот на користење на средствата од
заемот од членот 1 на овој закон ќе бидат утврдени со
Рамковниот договор за заем за делумно финансирање
на Проектот за домување на социјално ранливи групи,
кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Банката
за развој при Советот на Европа.
Условите на користење на средствата на секоја
транша поединечно ќе се утврдуваат со Дополнителните договори за заем, кои се составен дел нa Рамковниот
договор за заем за делумно финансирање на Проектот
за домување на социјално ранливи групи.
Во име на Република Македонија Рамковниот договор за заем од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии.
Член 3
Рокот на отплата на заемот од членот 1 на овој закон
е 20 години, со вклучен грејс период од пет години.
Заемот ќе се повлекува во најмалку две транши.
Првата транша треба да се повлече во рок од 12 месеца од влегувањето во сила на Рамковниот договор за
заем од членот 2 став 1 на овој закон и не треба да надмине 33% од вкупниот износ на заемот.
Повлекувањата на секоја следна транша ќе се реализира откако Република Македонија писмено ќе ја извести Банката за развој при Советот на Европа дека
90% од износот на претходната транша е алоциран.

Член 6
Република Македонија заемот ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
_____________
LIGJ
PËR NGARKIMIN ME HUA TË REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË TE BANKA PËR ZHVILLIM PRANË
KËSHILLIT TË EVROPËS SIPAS MARRËVESHJES
KORNIZË PËR HUA PËR FINANCIMIN E PJESSHËM
TË PROJEKTIT PËR STREHIMIN E GRUPEVE TË
CENUESHME SOCIALE
Neni 1
Republika e Maqedonisë ngarkohet te Banka për
Zhvillim pranë Këshillit të Evropës, me hua në shumë prej
25 350 000 euro, për financimin e pjesshëm të Projektit për
strehimin e grupeve të cenueshme delikate.
Neni 2
Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të mjeteve të huas
nga neni 1 i këtij ligji, do të përcaktohen me Marrëveshjen
kornizë për hua për financimin e pjesshëm të projektit për
strehimin e grupeve të cenueshme sociale, e cila do të
lidhet ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bankës për
Zhvillim pranë Këshillit të Evropës.
Kushtet e shfrytëzimit të mjeteve për çdo transhe veç e
veç, do të përcaktohen me Marrëveshjet plotësuese për
hua, të cilat janë pjesë përbërëse të Marrëveshjes kornizë
për hua, për financimin e pjesshëm të projektit për
strehimin e grupeve të cenueshme sociale.
Në emër të Republikës së Maqedonisë, Marrëveshjen
kornizë për hua nga paragrafi 1 i këtij neni, do ta
nënshkruajë ministri i Financave.
Neni 3
Afati i pagesës së huas nga neni 1 i këtij ligji është 20
vite, me grejs periudhë prej pesë vitesh.
Huaja do të tërhiqet në së paku dy transhe.
Transha e parë duhet të tërhiqet në afat prej 12 muajsh,
nga dita e hyrjes në fuqi të Marrëveshjes kornizë për hua
nga neni 2 paragrafi 1 i këtij ligji dhe nuk duhet të tejkalojë
33% të shumës së përgjithshme të huas.
Tërheqja e çdo transhe vijuese do të realizohet, pasi që
Republika e Maqedonisë do ta informojë me shkrim
Bankën për Zhvillim pranë Këshillit të Evropës, se 90% e
vlerës së trashës është alokuar.
Neni 4
Shkalla e kamatës do të përcaktohet për çdo transhe të
huas veç e veç, në ditën e tërheqjes së mjeteve të huas,
varësisht se cila shkallë e kamatës është më e volitshme për
Republikën e Maqedonisë (fikse ose variabile).
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Neni 5
Projektin për strehimin e grupeve të cenueshme sociale
nga Marrëveshja kornizë për hua nga neni 2 paragrafi 1 i
këtij ligji, do ta realizojë Ministria e Transportit dhe
Lidhjeve.
Neni 6
Republika e Maqedonisë huan do ta paguajë nga
Buxheti i Republikës së Maqedonisë.
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
_____________
2570.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ
КАЈ КРЕДИТНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА - КфВ ПО
ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТОТ „НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНАТА ДОЛИНА НА РЕКАТА ВАРДАР
ФАЗА II“
Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова КфВ по Договорот за заем за Проектот „Наводнување
на јужната долина на реката Вардар - фаза II“,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 ноември 2009 година.
Бр. 07-4582/1
2 ноември 2009 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ КРЕДИТНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА - КфВ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТОТ „НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНАТА ДОЛИНА
НА РЕКАТА ВАРДАР - ФАЗА II“
Член 1
Република Македонија се задолжува кај Кредитната
банка за обнова - КфВ од Сојузна Република Германија
со заем во износ од 10.250.000 евра, наменет за реализација на проектот „Наводнување на јужната долина на
реката Вардар - фаза II“.
Член 2
Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за заем за
проектот „Наводнување на јужната долина на реката
Вардар - фаза II“, кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Кредитната банка за обнова - КфВ.
Во име на Република Македонија Договорот за заем
од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за
финансии или од него овластено лице.
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Член 3
Рокот за отплата на заемот од членот 1 на овој закон е 20 години со вклучен грејс период од пет години.
Годишната каматна стапка е фиксна каматна стапка
и истата дополнително ќе биде одредена на денот на
потпишувањето на договорите.
Заемот ќе се отплаќа во полугодишни рати кои достасуваат за плаќање на 30 јуни и 30 декември секоја
година, започнувајќи од 30 декември 2014 година, а завршувајќи на 30 декември 2029 година.
Член 4
Пред првото повлекување на средства од заемот се
плаќа еднократна провизија на Кредитната банка за обнова - КфВ, во износ од 0,5% од износот на заемот.
На износот на неповлечените средства од заемот на
годишно ниво се плаќа провизија на Кредитната банка
за обнова - КфВ, во износ од 0,25% од износот на заемот.
Провизијата од ставот 2 на овој член се плаќа полугодишно и тоа на 30 јуни и 30 декември секоја година.
На обврските поврзани со заемот кои нема да се
платат во предвидените рокови, ќе се плаќа казнена камата или надомест, во висина на базичната каматна
стапка на Централната банка на СР Германија, зголемена за 3% годишно.
Во случај на ненавремено или нецелосно повлекување на средствата од заемот до предвидениот рок, ќе
се плати определен износ на средства како надомест на
трошоците на Кредитната банка за обнова - КфВ, согласно со договорот од членот 2 на овој закон.
Член 5
Корисници на средствата од заемот од членот 1 на
овој закон се водните заедници.
Член 6
За регулирање на правата и обврските меѓу Република Македонија и корисниците на средствата на заемот од членот 5 на овој закон, Министерството за финансии ќе склучи посебни договори со крајните корисници и Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
Член 7
Корисниците на средствата од заемот од членот 5
на овој закон, ќе го отплаќаат заемот со рок на отплата
од 20 години со вклучен грејс период од пет години и
0,75% фиксна годишна каматна стапка.
Член 8
Разликата во каматната стапка од членот 3 и каматната стапка од членот 7 на овој закон до целосната отплата на заемот кон Кредитната банка за обнова - КфВ,
ќе биде субвенционирана од страна на Буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 9
Република Македонија заемот од членот 1 на овој
закон ќе го отплаќа од средствата кои ќе се прибираат
со отплатата на позајмените средства од корисниците
на средствата од заемот од членот 5 на овој закон, согласно со посебните договори за заем од членот 6 на
овој закон и од Буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 10
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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LIGJ
PËR NGARKIMIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
ME HUA TE BANKA KREDITORE PËR RINDËRTIM
- KFV SIPAS MARRËVESHJES PËR HUA PËR
PROJEKTIN “UJITJA E LUGINËS JUGORE TË LUMIT
VARDAR - FAZA II”

Neni 8
Dallimi në shkallën e kamatës nga neni 3 dhe shkallën
e kamatës nga nenit 7 të këtij ligji, deri në pagesën e plotë
të huas ndaj Bankës Kreditore për Rindërtim – KfV, do të
subvencionohet nga ana e Buxhetit të Ministrisë së
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Neni 1
Republika e Maqedonisë ngarkohet te Banka Kreditore
për Rindërtim-KfV të Republikës Federale të Gjermanisë
me hua prej 10 250 000 euro, të dedikuar për realizimin e
projektit “Ujitja e luginës jugore të lumit Vardar – faza II”.

Neni 9
Republika e Maqedonisë, huan nga neni 1 të këtij ligji,
do ta paguajë prej mjeteve të cilat do të grumbullohen me
pagesën e mjeteve të huazuara prej shfrytëzuesve të
mjeteve të huas nga neni 5 i këtij ligji, në pajtim me
marrëveshjet e veçanta për hua nga neni 6 i këtij ligji dhe
nga Buxheti i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Ekonomisë së Ujërave.

Neni 2
Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga nenit 1
të këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshjen për hua për
projektin “Ujitja e luginës jugore të lumit Vardar - faza
II”, e cila do të lidhet ndërmjet Republikës së Maqedonisë
dhe Bankës Kreditore për Rindërtim – KfV.
Në emër të Republikës së Maqedonisë, Marrëveshjen
për hua nga paragrafi 1 i këtij neni, do ta nënshkruajë
ministri i Financave ose personi i autorizuar prej tij.
Neni 3
Afati për pagimin e huas nga neni 1 i këtij ligji është 20
vjet, me grejs periudhë prej pesë vitesh.
Shkalla vjetore e kamatës është shkallë fikse e kamatës
dhe e njëjta në mënyrë plotësuese do të përcaktohet, në
ditën e nënshkrimit të marrëveshjeve.
Huaja do të paguhet në këste gjysmëvjetore të cilat
arrijnë për pagesë më 30 qershor dhe më 30 dhjetor të çdo
viti, duke filluar prej 30 dhjetorit 2014, e duke përfunduar
më 30 dhjetor 2029.
Neni 4
Para tërheqjes së parë të mjeteve të huas, i paguhet
provizion i njëhershëm Bankës Kreditore për Rindërtim –
KfV, në shumë prej 0,5% të shumës së huas.
Për shumën e mjeteve të patërhequra të huas, në nivel
vjetor i paguhet provizion Bankës Kreditore për Rindërtim
– KfV, në shumë prej 0,25% të shumës së huas.
Provizioni nga paragrafi 2 i këtij neni, paguhet në
gjysmëvjetor edhe atë më 30 qershor dhe 30 dhjetor për
çdo vit.
Për obligimet e lidhura me huan të cilat nuk do të
paguhen në afatet e parashikuara, do t’i paguhet kamatë
ndëshkuese ose kompensim, në lartësi të shkallës bazë të
kamatës, Bankës Qendrore të RF të Gjermanisë, të
zmadhuar për 3% në vit.
Në rast të tërheqjes jo në kohë të duhur ose jo të plotë
të mjeteve të huas deri në afatin e parashikuar, do të
paguhet shumë e caktuar e mjeteve si kompensim i
shpenzimeve të Bankës Kreditore për Rindërtim – KfV, në
pajtim me marrëveshjen e nenit 2 të këtij ligji.
Neni 5
Shfrytëzues të mjeteve të huas nga neni 1 të këtij ligji,
janë bashkësitë e ujërave.
Neni 6
Për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve ndërmjet
Republikës së Maqedonisë dhe shfrytëzuesve të mjeteve të
huas nga neni 5 i këtij ligji, Ministria e Financave do të
lidhë marrëveshje të veçanta me shfrytëzuesit e fundit dhe
Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së
Ujërave.
Neni 7
Shfrytëzuesit e mjeteve të huas nga neni 5 i këtij ligji,
do ta paguajnë huan me afat pagimi prej 20 vitesh, me
grejs periudhë prej pesë vitesh dhe 0,75% shkallë vjetore
fikse të kamatës.

Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e ardhshme, nga dita e
botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
_____________
2571.
Врз основа на член 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 РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 ноември 2009 година.
Бр. 07-4583/1
2 ноември 2009 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ
ПЛАЌАЊА
Член 1
Во Законот за регистрирање на готовинските плаќања („Службен весник на Република Македонија” брoj
31/2001, 42/2003, 40/2004, 70/2006, 126/2006 и 88/2008),
во членот 20-а став 2 зборовите: “даночните инспектори” се заменуваат со зборовите: “даночните контролори”.
Член 2
Во членот 20-б став (1) во првата реченица зборовите: “даночниот инспектор” се заменуваат со зборовите: “даночниот контролор”, а втората реченица се менува и гласи: “Доколку се утврди дека даночниот обврзник нема воведено фискален систем на опрема за
регистрирање на готовинските плаќања, Управата за
јавни приходи донесува решение со кое на даночниот
обврзник му изрекува привремена забрана за вршење
на дејност во деловната просторија каде што е извршена контролата во траење од:
- за даночен обврзник правно лице 30 дена и
- за даночен обврзник физичко лице 15 дена.“
Ставот (3) се брише.
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Член 3
Членот 20-г се менува и гласи:
„(1) За констатираната незаконитост од членот 20-б
став (1) на овој закон истовремено со решението за
изрекување привремена забрана за вршење дејност, на
даночниот обврзник даночниот контролор ќе му издаде
налог за плаќање на глоба во висина од 50% од висината на глобата утврдена со членот 23-а од овој закон, која даночниот обврзник е должен да ја плати во рок од
осум дена од доставувањето на налогот.
(2) Доколку даночниот обврзник не ја плати глобата во утврдениот рок, даночниот контролор поднесува
барање за поведување на прекршочна постапка до Комисијата за одлучување по прекршоци при Управата за
јавни приходи.
(3) Во записникот за контролата се констатира издавањето на налогот за плаќање на глобата.”
Член 4
Членот 20-ѓ се менува и гласи:
„На барање на даночниот обврзник на којшто му е
изречена привремена забрана за вршење на дејност заради непоседување на фискален систем на опрема за
регистрирање на готовинските плаќања, Управата за
јавни приходи, за време на траењето на забраната за
вршење на дејност, ќе го отпечати деловниот простор и
ќе му дозволи да продолжи со вршење на дејноста во
истиот, доколку даночниот обврзник набавил и инсталирал фискален систем на опрема за регистрирање на
готовинските плаќања и ја платил глобата утврдена во
налогот за нејзино плаќање.“
Член 5
По членот 20-ѓ се додаваат три нови члена 20-е, 20ж и 20-з, кои гласат:
„Член 20-е
(1) Доколку при повторна контрола на деловниот
простор се утврди дека даночниот обврзник не набавил
и не инсталирал фискален систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања, Управата за јавни
приходи донесува решение со кое му изрекува привремена забрана за вршење на дејност во роковите утврдени во членот 20-б од овој закон. Даночниот контролор
воедно поднесува барање за поведување прекршочна
постапка до Комисијата за одлучување по прекршоци
при Управата за јавни приходи.
(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член на даночниот обврзник ќе му се изрече глоба во висина
утврдена во членот 21 од овој закон.
Член 20-ж
(1) Доколку даночниот контролор утврди дека даночниот обврзник прометот не го регистрира преку фискален систем на опрема или не издава фискална сметка на купувачите, односно корисниците на услугата,
заедно со записникот за извршената контрола му издава налог за плаќање на глоба во висина од 50% од висината на глобата утрдена со членот 23-а од овој закон,
која даночниот обврзник е должен да ја плати во рок од
осум дена од доставувањето на налогот.
(2) На записникот даночниот обврзник нема право
на приговор.
(3) Доколку даночниот обврзник не ја плати глобата во утврдениот рок, даночниот контролор поднесува
барање за поведување на прекршочна постапка пред
Комисијата за одлучување по прекршоци при Управата
за јавни приходи, која на даночниот обврзник за прекршокот од ставот (1) на овој член ќе му изрече глоба во
висина утврдена во членот 21 од овој закон.
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Член 20-з
(1) Доколку во повторна контрола извршена кај даночниот обврзник се констатира истата незаконитост
од членот 20-ж на овој закон, Управата за јавни приходи донесува решение со кое на даночниот обврзник му
изрекува забрана за вршење на дејност во деловната
просторија каде што е извршена контролата во роковите утврдени во членот 20-б од овој закон. Даночниот
контролор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред Комисијата за одлучување по
прекршоци при Управата за јавни приходи.
(2) За прекршокот од ставот (1) од овој член на даночниот обврзник ќе му изрече глоба во висина утврдена во членот 21 од овој закон.“
Член 6
Во членот 23-а став (1) зборот “инспекторот“ се заменува со зборовите: “даночниот контролор“.
Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
______________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR REGJISTRIMIN E PAGESAVE ME PARA NË
DORË
Neni 1
Në Ligjin për regjistrimin e pagesave me para në dorë
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër
31/2001, 42/2003, 40/2004, 70/2006, 126/2006 dhe
88/2008), në nenin 20-a paragrafi 2 fjalët: “inspektorët
tatimorë” zëvendësohen me fjalët: “kontrollorët tatimorë”.
Neni 2
Në nenin 20-b paragrafi (1) në fjalinë e parë, fjalët:
“inspektori tatimor” zëvendësohen me fjalët: “kontrollori
tatimor”, ndërsa fjalia e dytë ndryshohet si vijon:
“Nëse vërtetohet se obliguesi tatimor nuk ka vendosur
sistem fiskal të pajisjes për regjistrimin e pagesave me para
në dorë, Drejtoria e të Hyrave Publike merr aktvendim me
të cilin obliguesit tatimor i shqipton ndalim të përkohshëm
për kryerjen e veprimtarisë në hapësirën afariste ku është
kryer kontrolli, në kohëzgjatje prej:
- për obliguesin tatimor person juridik, 30 ditë dhe
- për obliguesin tatimor person fizik 15 ditë.”
Paragrafi (3) shlyhet.
Neni 3
Neni 20-g ndryshohet si vijon:
“(1) Për paligjshmërinë e konstatuar nga neni 20-b
paragrafi (1) i këtij ligji, njëkohësisht me aktvendimin për
shqiptimin e ndalimit të përkohshëm për kryerjen e
veprimtarisë, obliguesit tatimor kontrollori tatimor do t’i
japë urdhërpagesë për pagimin e gjobës në lartësi prej 50%
nga lartësia e gjobës së përcaktuar në nenin 23-a të këtij
ligji, të cilën obliguesi tatimor është i detyruar që ta
paguajë në afat prej tetë ditësh nga dorëzimi i
urdhërpagesës.
(2) Nëse obliguesi tatimor nuk e paguan gjobën në
afatin e përcaktuar, kontrollori tatimor parashtron kërkesë
për ngritjen e procedurës për kundërvajtje, te Komisioni
për vendimmarrjen për kundërvajtjet pranë Drejtorisë së të
Hyrave Publike.
(3) Në procesverbalin për kontroll, konstatohet dhënia
e urdhërpagesës për pagimin e gjobës.”
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Neni 4
Neni 20-gj ndryshohet si vijon:
“Me kërkesën e obliguesit tatimor të cilit i është
shqiptuar ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë
për shkak të mosposedimit të sistemit fiskal të pajisjes për
regjistrimin e pagesave me para në dorë, Drejtoria e të
Hyrave Publike, gjatë kohëzgjatjes së ndalesës për kryerjen
e veprimtarisë, do ta zhvulosë hapësirën afariste dhe do t’i
mundësojë që ta vazhdojë kryerjen e veprimtarisë në të
njëjtën, nëse obliguesi tatimor është furnizuar dhe ka
instaluar sistem fiskal të pajisjes për regjistrimin e
pagesave me para në dorë dhe e ka paguar gjobën e
përcaktuar në urdhërpagesën për pagimin e saj.”
Neni 5
Pas nenit 20-gj shtohen tre nene të reja 20-e, 20-zh dhe
20-z, si vijojnë:
“Neni 20-e
(1) Nëse gjatë rikontrollimit të hapësirës afariste
konstatohet se obliguesi tatimor nuk është furnizuar ose
nuk ka instaluar sistem fiskal të pajisjes për regjistrimin e
pagesave me para në dorë, Drejtoria e të Hyrave Publike
merr aktvendim me të cilin i shqipton ndalim të
përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë në afate të
përcaktuara në nenin 20-b të këtij ligji. Kontrollori tatimor
njëkohësisht parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës
për kundërvajtje, te Komisioni për vendimmarrje për
kundërvajtje pranë Drejtorisë së të Hyrave Publike.
(2) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni,
obliguesit tatimor do t’i shqiptohet gjobë në lartësinë e
përcaktuar në nenin 21 të këtij ligji.
Neni 20-zh
(1) Nëse kontrollori tatimor ka konstatuar se obliguesi
tatimor nuk e regjistron qarkullimin nëpërmjet sistemit
fiskal të pajisjes, ose nuk u lëshon llogari fiskale blerësve,
përkatësisht shfrytëzuesve të shërbimit, së bashku me
procesverbalin për kontrollin e kryer, i lëshon
urdhërpagesë për pagimin e gjobës në lartësi prej 50% nga
lartësia e gjobës e përcaktuar me nenin 23-a të këtij ligji, të
cilën obliguesi tatimor është i detyruara që ta paguajë, në
afat prej tetë ditësh nga dorëzimi i urdhërpagesës.
(2) Ndaj procesverbalit obliguesi tatimor nuk ka të
drejtë kundërshtimi.
(3) Nëse obliguesi tatimor nuk e paguan gjobën në
afatin e përcaktuar, kontrollori tatimor parashtron kërkesë
për ngritje të procedurës për kundërvajtje, para Komisionit
për vendimmarrje për kundërvajtjet pranë Drejtorisë së të
Hyrave Publike, e cila obliguesit tatimor për kundërvajtjen
nga paragrafi (1) i këtij neni, do t’i shqiptojë gjobë në
lartësinë e përcaktuar në nenin 21 të këtij ligji.
Neni 20-z
(1) Nëse gjatë rikontrollimit të kryer te obliguesi
tatimor, konstatohet paligjshmëria e njëjtë nga neni 20-zh i
këtij ligji, Drejtoria e të Hyrave Publike miraton aktvendim
me të cilin obliguesit tatimor, i shqipton ndalim për kryerje
të veprimtarisë në hapësirën afariste ku është kryer
kontrolli, në afatet e përcaktuara në nenin 20-b të këtij ligji.
Kontrolluesi doganor paraqet kërkesë për ngritjen e
procedurës për kundërvajtje para Komisionit për
vendimmarrje për kundërvajtje, pranë Drejtorisë së të
Hyrave Publike.
(2) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni,
obliguesit tatimor do t‘i shqiptohet gjobë në lartësi të
përcaktuar në nenin 21 të këtij ligji.”
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Neni 6
Në nenin 23-a paragrafi (1) fjala “inspektori“
zëvendësohet me fjalën “kontrollori tatimor”.
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
______________
2572.
Врз основа на член 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 2 ноември 2009 година.
Бр. 07-4584/1
2 ноември 2009 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
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” брoj 44/99, 86/99,
8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008 и 114/2009), членот 5 се брише.
Член 2
Во членот 39 ставот (2) се менува и гласи:
„По исклучок од ставот (1) на овој член, на даночни
обврзници кои остваруваат промет од членот 51 став
(4) на овој закон, за даночен период им се смета календарската година. Доколку даночниот обврзник ја врши
својата дејност само во еден дел од календарската година, за даночен период се смета само овој период.”
По ставот (2) се додаваат шест нови става (3), (4),
(5), (6), (7) и (8), кои гласат:
"(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, кај даночните обврзници кои остваруваат промет согласно
со членот 51 став (4) од овој закон, може да се одреди
даночен период да биде календарски месец, ако даночниот обврзник поднесе барање и документирано докаже дека во тековната календарска година ќе има влезни
исполнувања кои произлегуваат од инвестиции во
опрема и недвижности за зaпочнување или проширување на неговата стопанска дејност, во износ од најмалку
100.000.000 денари на годишно ниво без данокот на додадена вредност. Барањето се поднесува до 10 во месецот до надлежниот даночен орган.
(4) Под инвестиции во опрема и недвижности за започнување или проширување на стопанската дејност
на даночниот обврзник се подразбираат вложувањата
во материјални средства (недвижности, постројки и
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опрема) и во нематеријални средства (компјутерски
софтвер и патенти) за проширување на својата дејност,
освен вложувања во патнички автомобили, мебел, теписи, аудиовизуелни средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други
вложувања кои служат за административни цели.
(5) Надлежниот даночен орган со решение го менува даночниот период кај даночните обврзници регистрирани за целите на данокот на додадена вредност
врз основа на податоците за остварениот промет од
претходната календарска година.
(6) Ако даночниот орган одлучи да го прифати барањето од ставот (3) на овој член промената на даночниот период се врши од месецот кој следува по месецот во кој е поднесено барањето.
(7) Доколку даночниот обврзник не ги исполни условите од ставот (3) на овој член, надлежниот даночен
орган ќе изврши промена на даночниот период во согласност со ставот (5) на овој член.
(8) Министерот за финансии донесува поблиски
прописи за спроведување на овој член.“
Член 3
Во членот 41 став (1) се додава нова реченица која
гласи: “Кон даночната пријава, за соодветниот даночен
период, даночниот обврзник е должен да поднесе периодичен финансиски извештај од одобрените фискални
системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања и периодичен извештај од банкарските сметки
преку кои го остварува работењето.“
Во ставот (3) се додава нова реченица која гласи:
"По исклучок од ставот (1) на овој член во случај на
промена на даночниот период од членот 39 став (6) на
овој закон, даночниот обврзник е должен да поднесе
даночна пријава во рок од 15 дена по истекот на календарскиот месец во кој е поднесено барањето, за периодот од почетокот на календарската година до крајот на
месецот во кој е поднесено барањето.“
Член 4
Во членот 41-а став (1) по зборовите: "нова исправена даночна пријава за тој даночен период” се додаваат зборовите: "и тоа најдоцна до рокот за доставување
на годишната сметка”.
Во ставот (2) запирката се заменува со точка, а зборовите: "но не повеќе од 2.000 денари" се бришат.
Член 5
Во членот 45 ставот (6) се брише.
Член 6
Во членот 51 став (1) по зборот “износот” запирката се брише и се додаваат зборовите: “или во текот на
годината го надмине износот”.
Во ставот (6) по втората реченица се додава нова
реченица која гласи: “Ако во текот на годината даночниот обврзник го надмине износот на остварен вкупен
промет од 1.300.000 денари, регистрацијата се врши по
истекот на месецот кога е остварен прометот.”
Во ставот (9) по точката б) се додаваат три нови
точки в), г) и д), кои гласат:
“в) даночниот обврзник не може да се најде на пријавената адреса и на адресата за вршење на деловни
активности;
г) даночниот обврзник не поднесува даночна пријава и тоа за најмалку два даночни периоди кај месечните и тримесечните и за еден даночен период кај годишните даночни обврзници;
д) кај даночниот обврзник претходно е идентификувано даночно затајување;“.
Точката в) станува точка ѓ).

Бр. 133 - Стр. 7

Во ставот (10) по втората реченица се додава нова
реченица која гласи: “Ако во текот на годината се надмине износот на остварен вкупен промет од 1.300.000
денари, даночниот обврзник ја поднесува пријавата
најдоцна до 15 во месецот кој следи по месецот кога е
остварен прометот.”
По ставот (11) се додава нов став (12), кој гласи:
“(12) Надлежниот даночен орган може да одбие да
го регистрира даночниот обврзник кој започнува да врши дејност и даночниот обврзник кој доброволно се
пријавил за регистрација, доколку:
а) не може да се најде на пријавената адреса и на
адресата за вршење на деловни активности;
б) не може да ја докаже реалната намера да врши
дејност или
в) кај даночниот обврзник претходно е идентификувано даночно затајување.”
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 7
Повластената даночна стапка од 5% ќе се применува до 31 декември 2011 година на првиот промет на
станбени згради и станови во оној дел во кој истите се
користат за станбени цели и кој ќе се изврши во рок до
пет години по изградбата.
Член 8
Одредбите од членовите 2 и 3 став (2) на овој закон
ќе се применуваат од 1 јануари 2010 година.
Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
_____________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR
Neni 1
Në Ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar (”Gazeta
zyrtare e Republikës të Maqedonisë”, numër 44/99, 86/99,
8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008 dhe 114/2009), neni 5 shlyhet.
Neni 2
Në nenin 39 paragrafi (2), ndryshohet si vijon:
”Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, obliguesve
tatimorë të cilët realizojnë qarkullim nga neni 51 paragraf
(4) të këtij ligji, për periudhë tatimore ju llogaritet viti
kalendarik. Nëse obliguesi tatimor e kryen veprimtarinë e
vet vetëm në një pjesë të vitit kalendarik, për periudhë
tatimore llogaritet vetëm kjo periudhë”.
Pas paragrafit (2), shtohen edhe gjashtë paragrafë të
rinj (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8) si vijojnë:
”(3) Me përjashtim nga paragrafit (2) i këtij neni, te
obliguesit tatimorë që realizojnë qarkullim në përputhje me
nenin 51 paragrafi (4) të këtij ligji, mund të caktohet që
periudhë tatimore të jetë muaji kalendarik, nëse obliguesi
tatimor paraqet kërkesë dhe vërteton në mënyrë të
dokumentuar se në vitin rrjedhës kalendarik do të ketë
plotësime hyrëse të cilat dalin nga investimet në pajisje dhe
patundshmëri për fillimin ose zgjerimin e veprimtarisë së
tij ekonomike, në shumë prej së paku 100 000 000 denarë
në nivel vjetor, pa tatim mbi vlerën e shtuar. Kërkesa i
parashtrohet deri me të 10-in e muajit, organit tatimor
kompetent.
(4) Me investime në pajisje dhe patundshmëri për
fillimin ose zgjerimin e veprimtarisë ekonomike të
obliguesit tatimor, nënkuptohen investimet në mjete
materiale (patundshmëri, stabilimente dhe pajisje) dhe në
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mjete jomateriale (softuer kompjuterik dhe patenta) për
zgjerimin e veprimtarisë së vet, përveç investimeve në
automobila udhëtimi, mobilie, qilima, mjete audiovizuele,
teknikë të bardhë, vepra artistike nga arti figurativ dhe arti
aplikativ dhe investime tjera, të cilat shërbejnë për qëllime
administrative.
(5) Organi tatimor kompetent me aktvendim e
ndryshon periudhën tatimore te obliguesit tatimorë të
regjistruar, për qëllimet e tatimit mbi vlerën e shtuar, në
bazë të të dhënave për qarkullimin e realizuar nga viti
paraprak kalendarik.
(6) Nëse organi tatimor vendos që ta pranojë kërkesën
nga paragrafi (3) i këtij neni, ndryshimi i periudhës
tatimore kryhet nga muaji që vijon, pas muajit në të cilin
është dorëzuar kërkesa.
(7) Nëse obliguesi tatimor nuk i plotëson kushtet nga
paragrafi (3) të këtij neni, organi tatimor kompetent do ta
bëjë ndryshimin e periudhës tatimore, në përputhje me
paragrafin (5) të këtij neni.
(8) Ministri i Financave miraton dispozita më të afërta
për zbatimin e këtij neni.”
Neni 3
Në nenin 41 paragrafi (1) shtohet fjali e re, si vijon:
“Me fletëparaqitjen tatimore, për periudhën tatimore
përkatëse, obliguesi tatimor është i detyruar që të paraqesë
raport financiar periodik nga sistemet e lejuara fiskale të
pajisjes, për regjistrimin e pagesave me para në dorë dhe
raport periodik të llogarive bankare, përmes të cilave e
realizon punën.”
Në paragrafin (3) shtohet fjali e re, si vijon: “Me
përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, në rast të
ndryshimit të periudhës tatimore nga neni 39 paragrafi (6)
të këtij ligji, obliguesi tatimor është i detyruar që të
dorëzojë fletëparaqitje tatimore në afat prej 15 ditësh pas
përfundimit të muajit kalendarik në të cilin është dorëzuar
kërkesa, për periudhë nga fillimi i vitit kalendarik deri në
fund të muajit në të cilin është dorëzuar kërkesa.”
Neni 4
Në nenin 41-a paragrafi (1) pas fjalëve: “fletëparaqitjes
së re tatimore të përmirësuar për atë periudhë tatimore”
shtohen fjalët: ”dhe atë më së voni deri në afatin për
dorëzim të llogarisë vjetore”.
Në paragrafin (2) presja zëvendësohet me pikë, ndërsa
fjalët: “por jo më shumë se 2 000 denarë” shlyhen.
Neni 5
Neni 45 paragrafi (6) shlyhet.
Neni 6
Në nenin 51 paragrafi (1) pas fjalës “shumën” presja
shlyhet dhe shtohen fjalët: ”ose gjatë vitit e tejkalon
shumën“.
Në paragrafin (6) pas fjalisë së dytë, shtohet fjali e re,
si vijon: ”Nëse gjatë vitit, obliguesi tatimor e tejkalon
shumën e qarkullimit të përgjithshëm të realizuar prej 1
300 000 denarësh, regjistrimi kryhet pas përfundimit të
muajit kur është realizuar qarkullimi.”
Në paragrafin (9), pas pikës b) shtohen tri pika të reja
v), g) dhe d), si vijojnë:
“v) obliguesi tatimor nuk mund të gjendet në adresën e
paraqitur dhe në adresën për kryerjen e aktiviteteve
afariste;
g) obliguesi tatimor nuk dorëzon fletëparaqitje tatimore
dhe atë së paku për dy periudha tatimore njëmujore dhe
tremujore dhe për një periudhë tatimore te obliguesit
vjetorë tatimorë;
d) te obliguesi tatimor, paraprakisht është identifikuar
fshehje e tatimit;”.
Pika v) bëhet pikë gj).
Në paragrafin (10), pas fjalisë së dytë shtohet fjali e re,
si vijon: “Nëse gjatë vitit tejkalohet shuma e qarkullimit të
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realizuar të përgjithshëm prej 1 300 000 denarësh,
obliguesi tatimor e parashtron fletëparaqitjen më së voni
deri më 15-in e muajit, që vijon pas muajit kur është
realizuar qarkullimi.”
Pas paragrafit (11), shtohet paragraf i ri (12) si vijon:
“12) Organi tatimor kompetent mund të refuzojë që ta
regjistrojë obliguesin tatimor, i cili fillon të kryejë
veprimtari dhe obliguesin tatimor që vullnetarisht është
paraqitur për regjistrim, nëse:
a) nuk mund të gjendet në adresën e paraqitur dhe në
adresën për kryerjen e aktiviteteve afariste,
b) nuk mund ta dëshmojë qëllimin real që të kryejë
veprimtari, ose
v) te obliguesi tatimor paraprakisht është identifikuar
fshehje e tatimit.”
DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE
Neni 7
Shkalla e privilegjuar tatimore prej 5%, do të zbatohet
deri më 31 dhjetor 2011, në qarkullimin e parë të
ndërtesave banesore dhe banesave, në atë pjesë në të cilën
të njëjtat shfrytëzohen për qëllime banimi dhe i cili do të
kryhet në afat prej pesë vitesh pas ndërtimit.
Neni 8
Dispozitat nga neni 2 dhe 3 paragrafi (2) të këtij ligji,
do të zbatohen nga 1 janari 2010.
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
”Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
___________
2573.
Врз основа на член 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 ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
платниот промет,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 ноември 2009 година.
Бр. 07-4585/1
2 ноември 2009 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ
ПРОМЕТ
Член 1
Во Законот за платниот промет („Службен весник
на Република Македонија” број 113/2007, 22/2008 и
159/2008), одредбата на членот 25 став (1) ќе се применува од 1 јануари 2011 година.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
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LIGJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR QARKULIMIN
PAGESOR
Neni 1
Në Ligjin për qarkullimin pagesor (“Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë“ numër 113/2007, 22/2008 dhe
159/2008), dispozita e nenit 25 paragrafi (1), do zbatohet
nga 1 janari 2011.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
”Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
____________
2574.
Врз основа на член 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
ДАНОЧНА ПОСТАПКА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 ноември 2009 година.
Бр. 07-4586/1
2 ноември 2009 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА
Член 1
Во Законот за даночна постапка ("Службен весник
на Република Македонија” брoj 13/2006, 88/2008,
159/2008 и 105/2009), во членoт 43 ставот (4) се менува
и гласи:
„Ако даночниот управен акт се обработува механографски, односно во електронска форма наместо потпис и печат содржи факсимил, односно електронски
потпис согласно со закон.“
Член 2
Во членот 111-а став (1) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: ”поради објективни околности кои настанале непосредно пред доставувањето на барањето”.
По ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и
(5), кои гласат:
„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член продолжувањето на достасаноста може да биде и без гаранција, за даночните обврзници кои во претходниот даночен период немаат даночни долгови.
(4) Продолжувањето на достасаноста од ставот (3)
на овој член може да биде најмногу до 90 дена.
(5) За времетраењето на продолжената достасаност
на плаќањето на данокот не се пресметува камата.”
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Член 3
Во членот 111-в став (2) бројот "250%” се заменува
со бројот "100%”, а бројот "100%” се заменува со бројот "75%”.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
_____________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PROCEDURË TATIMORE
Neni 1
Në Ligjin për procedurë tatimore (“Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 13/2006, 88/2008,
159/2008 dhe 105/2009), në nenin 43 paragrafi (4),
ndryshohet si vijon:
“Nëse akti tatimor administrativ përpunohet në mënyrë
mekanografike, përkatësisht në formë elektronike në vend
të nënshkrimit dhe vulës përmban faksimil, përkatësisht
nënshkrim elektronik në pajtim me ligjin.”
Neni 2
Në nenin 111-a paragrafi (1), pika në fund të fjalisë
shlyhet dhe shtohen fjalët: “për shkak të rrethanave
objektive të cilat kanë ndodhur drejtpërdrejt para dorëzimit
të kërkesës”.
Pas paragrafit (2) shtohen tre paragrafë të rinj (3), (4)
dhe (5) si vijojnë:
“(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni,
vazhdimi i maturimit mund të jetë edhe pa garanci, për
obliguesit tatimorë të cilët për periudhën tatimore
paraprake nuk kanë borxhe tatimore.
(4) Vazhdimi i maturimit nga paragrafi (3) i këtij neni,
mund të jetë më së shumti deri në 90 ditë.
(5) Gjatë kohëzgjatjes së maturimit të vazhduar të
pagesës së tatimit, nuk llogaritet kamatë.”
Neni 3
Në nenin 111-v paragrafi (2), numri “250%”,
zëvendësohet me numrin “100%”, ndërsa “100%”
zëvendësohet me numrin “75%”.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
”Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
_____________
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2575.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ СВЕТАТА СТОЛИЦА
I
Г-дин Ѓоко Ѓорѓевски, се поставува на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија при Светата Столица.
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II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“
Указ бр. 32
Претседател
30 октомври 2009 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_____________
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2576.
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија"
бр.26/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.09.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ЛОВИШТА
1. На територијата на Република Македонија се
определуваат пет државни ловишта, од кои четири за
крупен дивеч и едно за ситен дивеч наменето за наставно - научни цели.
2. За крупен дивеч се определуваат следните државни ловишта:
2.1. Скопско - Кумановско ловностопанско подрачје.
2.1.1. Реон Скопје (ловиште „Јасен")
2.1.2.Реон Скопје (ловиште „Јасен I")
2.2. Полошко ловностопанско подрачје
2.2.1. Реон Тетово (ловиште бр. 2 „Лешница")
2.3. Брегалничко ловностопанско подрачје
2.3.1. Реон Кочани (ловиште бр. 1 „Полаки").
3. За ситен дивеч се определува следното државно
ловиште наменето за наставно - научни цели:
3.1. Скопско - Кумановско ловностопанско подрачје
3.1.1. Реон Скопје (ловиште бр. 11 „Трубарево").
4. Со денот на влегување во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за определување на државни ловишта („Службен весник на Република Македонија"
бр. 49/97).
5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр.19-4124/1
1 септември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

2577.
Врз основа на член 29 од Законот за ловството
(„Службен весник на Република Македонија" бр.
26/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.09.2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ДРЖАВНOTO
ЛОВИШТE „ТРУБАРEВО"
1. Државното ловиште „Трубарево" се дава на управување на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје - Шумарски факултет во Скопје.
2. Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на
Република Македонија и управувачот од точка 1 на ова
решение се утврдуваат со договор.

3 ноември 2009

3. Во име на Владата на Република Македонија, договорот од точка 2 на ова решение ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
4. Со денот на влегување во сила на ова решение
престанува да важи Решението за давање на управување на државното ловиште „Трубарево" („Службен весник на Република Македонија" бр. 56/97).
5. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр.19-4125/1
1 септември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

2578.
Врз основа на член 29 од Законот за ловството
(„Службен весник на Република Македонија" бр.
26/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.09.2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ
ЛОВИШТА „ЈАСЕН" И „ЈАСЕН I"
1. Државните ловишта „Јасен" и „Јасен I" се даваат
на управување на Јавното претпријатие за управување
со повеќенаменско подрачје „Јасен" - Скопје.
2. Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на
Република Македонија и управувачот од точка 1 на ова
решение се утврдуваат со договор.
3. Во име на Владата на Република Македонија, договорот од точка 2 на ова решение ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
4. Со денот на влегување во сила на ова решение
престанува да важи Решението за давање на управување на државното ловиште „Јасен" („Службен весник на
Република Македонија" бр. 56/97).
5. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр.19-4126/1
1 септември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

2579.
Врз основа на член 29 од Законот за ловството
(„Службен весник на Република Македонија" бр.
26/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 1.09.2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ
ЛОВИШТА „ПОЛАКИ" И „ЛЕШНИЦА"
1. Државните ловишта „Полаки" и „Лешница" се
даваат на управување на Јавното претпријатие за стопанисување со шумите „Македонски шуми" Скопје.
2. Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на
Република Македонија и управувачот од точка 1 на ова
решение се утврдуваат со договор.
3. Во име на Владата на Република Македонија, договорот од точка 2 на ова решение ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

3 ноември 2009

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4. Со денот на влегување во сила на ова решение
престанува да важи Решението за давање на управување
на државните ловишта „Полаки" и „Лешница" („Службен весник на Република Македонија" бр. 56/97).
5. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

Бр.19-4127/1
1 септември 2009 година
Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
2580.
Врз основа на член 29 став 4 од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија“
бр. 66/04 и 89/08), министерот за култура донесе
П РА В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА
РЕГИСТАРОТ НА КОПИИ НА БИБЛИОТЕЧНИ
ДОБРА И ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ НА
КОПИЈАТА НА БИБЛИОТЕЧНОТО ДОБРО
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат содржината и
начинот на водење на Регистарот на копии на библиотечните добра и на образецот на сертификатот на копијата на библиотечното добро.
I. СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА КОПИИ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОБРА
Член 2
(1) Регистарот на копии на библиотечните добра (во
натамошниот текст: регистар), библиотеките го водат
во електронски облик со помош на соодветна компјутерска програма и содржина на записот пропишана со
овој правилник.
(2) За секој запис се прави испис на посебен лист
хартија А4 формат, кој се заверува со потпис на овластено лице и со печат на библиотеката.
(3) Регистарот ги содржи следниве податоци:
- назив на библиотеката што го води регистарот,
- назив (комплетна легенда за библиотечното добро, автор/и, година на издавање, место на издавање),
- реден број и датум на упис во регистарот,
- реден број на копијата на библиотечното добро,
- инвентарен број на оригиналот на библиотечното
добро од кое е изработена копијата,
- единствен матичен број на библиотечното добро
од кое е изработена копијата (ЕМБ),
- шифра на библиотечното добро од кое е изработена копијата согласно со Националната класификација
на културното наследство,
- наслов на библиотечното добро според кое е изработена копијата,
- опис на библиотечното добро (материјал , техника
на изработка и димензии),
- материјал и техника на изработка на копијата на
библиотечното добро,
- назив на институцијата или име и презиме на поединецот (авторот) кои ја изработиле копијата,
- број на копиите,
- од која причина се изработува копијата,
- име, презиме и потпис на лицето кое го извршило
уписот,
- забелешки.
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(4) Во рубриката „забелешки” се запишуваат институциите/имателите кои ја поседуваат копијата на библиотечно добро.
Член 3
(1) Листовите од член 2 став 2 од овој правилник се
подврзуваат во книга со тврд повез најмногу до 500 листови.
(2) По правило, во една книга се подврзуваат најмалку педесет листови.
(3) Подврзувањето, во смисла на став 1 на овој член
се прави годишно или периодично во зависност од бројот на листовите и нивниот обем.
Член 4
На предната страна на корицата на Регистарот, во
горниот дел се отпечатува грбот на Република Македонија, а под него текстот „ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” и називот на библиотеката, а во средниот дел се отпечатува текстот „ РЕГИСТАР НА КОПИИ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОБРА БР.”.
II. ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА КОПИЈА
НА БИБЛИОТЕЧНО ДОБРО
Член 6
(1) За секоја копија на библиотечно добро се издава сертификат според образец-сертификат за копија
на библиотечно добро со кој се гарантира веродостојноста со оригиналното библиотечно добро. Сертификатот се пополнува електронски и ги содржи следниве
податоци:
- назив на библиотеката што го издава сертификатот,
- назив на актот: „ Сертификат”,
- текст: „ Копијата на библиотечното добро е верна
на оригиналот”,
- наслов на библиотечното добро за чија копија се
издава сертификатот,
- инвентарен број на библиотечното добро за кое се
изработува копија,
- регистерски број на копијата на библиотечното
добро (реден број на вписот во Регистарот),
- единствен матичен број на библиотечното добро
(ЕМБ) за чија копија се издава сертификат,
- шифра на библиотечното добро согласно со Националната класификација на културното наследство,
- број на копијата на библиотечното добро,
- опис на библиотечното добро (материјал, техника,
димензии и време од кое датира),
- опис на копијата на библиотечното добро (материјал, техника, димензии),
- институција/ автор од кого е изработена копијата,
- време на изработка,
- датум на издавање на сертификатот и
- име, презиме и потпис на овластеното лице и печат на библиотеката.
(2) Копијата на библиотечното добро се означува
со знак кој покажува дека е копија на библиотечно добро, кој ги содржи буквите „ БК ”.
(3) Образецот на сертификатот е составен дел од
овој правилник.
Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 47-10608/3
27 октомври 2009 година
Министер за култура,
Скопје
м-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р.
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2581.
Врз основа на член 21 став 5 од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија”
бр. 66/04 и 89/08), министерот за култура донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА НА БИБЛИОТЕЧНИОТ ФОНД
И НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата, содржината и начинот на водење на влезната евиденција,
инвентарната книга, основниот каталог на библиотечниот фонд и на податоците за библиотечниот фонд кои
претставуваат библиотечна документација.
I. ЕВИДЕНЦИЈА НА БИБЛИОТЕЧНИОТ ФОНД
Член 2
(1) Евиденција на библиотечниот фонд се води во
електронски облик преку соодветна компјутерска програма и содржина на записот пропишана со овој правилник.
(2) За секој запис се прави испис на хартија со А 4
формат, на посебен лист кој се заверува со потпис на
овластеното лице и со печат на библиотеката.
Член 3
(1) Листовите од член 2 став 2 од овој правилник се
подврзуваат во тврдо укоричена книга за евиденција
(во натамошниот текст: библиотечна книга) најмногу,
до 500 страници кои се обележуваат со редни броеви.
(2) Библиотечната книга на задната страна на корицата се заверува со своерачен потпис на одговорното
лице и со печат на библиотеката.
(3) Подврзувањето, во смисла на став 1 на овој
член, се прави годишно или периодично, во зависност
од бројот на листовите и нивниот обем.
(4) По правило, во една библиотечна книга се подврзуваат најмалку дваесет и пет листови.
Член 4
(1) На предната страна на корицата на секоја библиотечна книга, во горниот дел, се отпечатува грбот на
Република Македонија, а под него текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” и називот на библиотеката, а
во средниот дел, се отпечатува називот на библиотечната книга.
Член 5
(1) Евиденцијата на библиотечниот фонд ја сочинуваат следните библиотечни книги:
1. Влезна евиденција на библиотечниот материјал;
2. Инвентарна книга на библиотечните добра;
3. Излезна книга на библиотечните добра и библиотечниот материјал;
4. Основен каталог на библиотечниот фонд.
(2) Евиденцијата од став 1 на овој член библиотеките ја водат задолжително.
1. Влезна евиденција на библиотечниот материјал
Член 6
Влезната евиденција на библиотечниот материјал
се води за евиденција на библиотечниот материјал што
го прибавила библиотеката заради негово чување,
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истражување, собирање, средување, стручно и научно
обработување, проучување и давање на користење во
натамошниот текст: влезна книга).
Член 7
(1) Влезната книга е систематизирана во три посебни дела согласно со меѓународните стандарди, и тоа:
дел за библиографски опис на монографски публикации (ISBN/M), дел за сериски публикации (ISBN/S) и
дел за некнижен библиотечен материјал (ISBN/NBM).
(2) Делот за монографски публикации ги содржи
следниве податоци:
1. Податоци за библиотеката (назив, улица и број),
2. Реден број,
3. Начин на комплетирање,
4. Цена (набавна или по процена),
5. Датум на прибавување,
6. Автор/и,
7. Наслов/поднаслов,
8. Место на издавање,
9. Година на издавање,
10. Инвентарен број од Инвентарна книга (доколку
подоцна се евидентира во Инвентарна книга),
11.Локациска ознака(сигнатура),
12.Сместување во депоата на библиотеката,
13. Забелешки.
(3) Делот за сериски публикации ги содржи следниве податоци:
1. Податоци за библиотеката (назив, улица и број),
2. Реден број,
3. Начин на комплетирање,
4. Цена (набавна или по процена),
5. Датум на прибавување,
6. Наслов/поднаслов,
7. Главен и одговорен уредник или издавач,
8. Место на издавање,
9. Почетна година на комплетирање, годиште и тековна година,
10. Инвентарен број од Инвентарна книга (доколку
подоцна се евидентира во Инвентарна книга),
11. Локациска ознака (сигнатура),
12.Сместување во депоата на библиотеката,
13. Забелешки.
(4) Делот за некнижен библиотечен материјал ги
содржи следниве податоци:
1. Податоци за библиотеката (назив, улица и број),
2. Реден број,
3. Податоци за начинот на прибавување,
4. Начин на комплетирање,
5. Цена (набавна или по процена),
6. Датум на прибавување,
7. Автор/и,
8. Наслов/поднаслов,
9. Вид библиотечна граѓа на која и припаѓа библиотечната единица,
10.Издавач/и,
11.Место на издавање,
12. Година на издавање,
13. Инвентарен број од Инвентарна книга (доколку
подоцна се евидентира во Инвентарна книга),
14.Локациска ознака (сигнатура),
15.Сместување во депоата на библиотеката,
16. Забелешки.
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2. Инвентарна книга на библиотечните добра
Член 8
(1) Во Инвентарната книга на библиотечните добра
(во натамошниот текст: инвентарна книга) се евидентираат податоци за библиотечните добра, кои, поради
своите вредности, својства, содржини или функции,
имаат културно, научно, историско, природно и друго
значење.
(2) Во инвентарната книга се евидентираат податоци за библиотечни добра што се сопственост на библиотеката, како и за библиотечните добра кои библиотеката има обврска трајно да ги чува и да ги заштитува.
(3) Податоците за библиотечните добра што се еднаш запишани во инвентарната книга, не се бришат.
Можните промени се допишуваат покрај постојните
податоци, а секоја промена во инвентарната книга мора
да биде означена со датум, потпис на одговорното лице
и печат.
(4) Во случај на отпишување на библиотечното добро инвентарниот број не се брише, туку се потцртува
со црвено мастило, а во електронскиот облик се додава
ознака за бришење.
Член 9
Инвентарната книга ги содржи следниве податоци:
1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА
1.1. Идентификација на библиотеката;
1.2. Институција каде што е сместено библиотечното добро;
1.3. Назив на институцијата сопственик;
1.4. Научна област;
1.5. Инвентарен број;
1.6. Ознака според Националната класификација на
културното наследство;
1.7. Единствен матичен број (ЕМБ);
1.8. Број во Националниот регистар на културното
наследство;
1.9. Категоризација - вредност на библиотечното
добро;
1.10. Степен на заштита;
1.11. Постојано сместување на библиотечното добро;
1.12. Процена;
1.13 Дополнителни информации.
2. ОПИС НА БИБЛИОТЕЧНОТО ДОБРО
2.1. Датирање;
2.2. Материјал;
2.3. Техника;
2.4. Димензии;
2.5. Општ опис;
2.6. Натпис (ознака, сигнатура);
2.7. Состојба;
2.8. Декорација.
3. ИСТОРИЈА НА БИБЛИОТЕЧНОТО ДОБРО
3.1. Автор/и;
3.2. Наслов/поднаслов;
3.3. Место на издавање;
3.4. Година на издавање (почетна година на комплетирање, годиште и тековна година);
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3.5. Библиографски податоци за авторот;
3.6. Забелешка или коментар.
4. ПРИБАВУВАЊЕ
4.1. Начин на набавка / влез;
4.2. Датум на набавка / влез;
4.3. Сопственик за време на набавката;
4.4. Колекција.
5. ДОКУМЕНТАЦИЈА
5.1. Цена на набавка на библиотечното добро (потврда);
5.2. Број на досие на библиотечното добро;
5.3. Публикација во која е објавен;
5.4. Број на каталог;
5.5. Библиографија;
5.6. Фотографија;
5.7. ЦД - запис;
5.8. Видеоленти;
5.9. Информации за репродукциските права;
5.10.Историја на движењето;
5.11. Датум на излезот;
5.12. Причина;
5.13 Датум на влезот;
5.14. Име и презиме на овластениот документарист;
5.15. Датум на регистрирање.
3. Излезна книга на библиотечниот материјал и на
библиотечните добра
Член 10
(1) Излезната книга за библиотечниот материјал и
за библиотечните добра (во натамошниот ткест: излезна книга) содржи податоци за библиотечниот материјал и за библиотечните добра што трајно се отпишуваат
од евиденција во постапка утврдена со закон и за библиотечните добра што времено се изнесуваат од библиотеката во постапка пропишана со закон.
(2) Излезната книга ги содржи следниве податоци:
1. Податоци за библиотеката (назив, улица и број,
место);
2. Реден број;
3. Инвентарен број;
4. Состојба на библиотечниот материјал/библиотечното добро;
5. Број на примероци;
6. Датум на излегување;
7. Цел на излегување: привремено (рок на враќање)
/ трајно;
8. Име и презиме на изнесувачот на предметот;
9. Име и презиме на лицето и назив на институцијата која го презема предметот;
10. Датум на враќање;
11. Состојба на предметот по враќањето;
12. Потпис на одговорното лице;
13. Број на полисата за осигурување;
14. Вид на актот за престанок на заштитата и број
од деловодниот протокол на надлежниот орган што го
донесува актот за престанок на заштитата;
15. Број од деловодниот протокол на актот што го
донесува библиотеката за отпишување на библиотечниот материјал од евиденција;
16. Забелешки.
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4. Основен каталог на библиотечниот фонд
Член 11
(1) Каталогот на библиотечниот фонд се води за целокупниот библиотечен фонд на библиотеката (библиотечен материјал и библиотечни добра).
(2) Библиотечниот материјал се евидентира во основниот каталог на библиотеката кога е селектиран за
комплетирање на библиотечниот фонд.
(3) Каталогот за библиотечниот материјал произлегува од информативните полиња на влезната книга, а
се организира согласно со локациската ознака на библиотечните единици.
(4) Библиотеките водат посебни основни каталози
за различни видови библиотечен материјал (монографски публикации, сериски публикации и разни видови
некнижен библиотечен материјал).
(5) Каталогот за библиотечните добра произлегува
од информативните полиња на инвентарната книга.
(6) Тој може да биде според хронологија, тематика,
назив, автор, земја, систематска припадност и сл.
(7) Составен дел на основниот каталог на библиотечниот фонд е каталогот за задолжителниот (архивски) примерок.
(8) Составен дел на основниот каталог е каталогот
за резервниот фонд на библиотеката, кој влегол во библиотеката, а не е селектиран за комплетирање на библиотечниот фонд и служи за пополнување на оштетен/изгубен библиотечен материјал, меѓународна размена или подарок.
Член 12
Библиотеките, покрај евиденцијата на библиотечниот фонд од член 5 на овој правилник, можат дополнително и незадолжително да водат и друг вид евиденција, како:
1. Картотека на библиотечни добра;
2. Книга за изложби на библиотеката;
3. Книга за чување на библиотечните материјали и
библиотечните добра што не се во сопственост на библиотеката;
4. Книга на аудиовизуелните збирки;
5. Книга на хемеротека;
6. Книга за непосредна заштита и за препараторските постапки;
7. Книга за едукативните и промотивните активности и за други манифестации на библиотеката;
8. Книга за стручната и за научната работа на библиотеката;
9. Книга за издавачката дејност на библиотеката.
II. БИБЛИОТЕЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 13
Според содржината, библиотечната документација
може да биде дескриптивна документација и фотодокументација.
Член 14
(1) Дескриптивната документација ја сочинуваат:
1. Книгите за евиденција од член 5 и 12 од овој правилник;
2. Документација за основањето и историјатот на
библиотеката;
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3. Акт за ревалоризација на збирката и на зградата
во која е сместена библиотеката;
4. Акти за валоризација и ревалоризација на библиотечните добра;
5. Акти за прогласување на библиотечните добра за
културно наследство од особено значење и за значајно
културно наследство;
6. Акти за прогласување на библиотечните добра за
културно наследство во опасност;
7. Акти за промена и за престанок на заштитата;
8. Акти за привремена заштита на библиотечните
добра;
9. Акти за непосредна заштита (конзерваторски
истражувања, извештаи, конзерваторски проекти, конзерваторски одобренија, извештаи од конзерваторски
надзор);
10. Одобрение за привремено изнесување во странство;
11. Одобрение за извоз на библиотечни добра;
12. Акти за размена на библиотечни добра;
13. Записници од ревизија на библиотечни добра;
14. Тестаментарни завештанија, легати;
15. Купопродажни договори или финансиски документи за купување;
16. Списоци од / за меѓународна размена;
17. Мислење и наоди за состојбата на библиотечните фондови (услови на чување, настанати штети од различни причинители и сл.);
18. Мислења за мерки и начини за вршење превентивна заштита и заштита на библитечните фондови;
19. Одлуки за отстапување на библиотечниот материјал / библиотечните добра;
20. Записници за наоди и други документи за инспекција на библиотеките во врска со чувањето, заштитата, ракувањето и користењето на библиотечните добра;
(2) Составен дел на дескриптивната документација
е и техничката документација која може да содржи
скици, слики, планови, цретежи и пресеци на библиотечните добра.
Член 15
(1) Фотодокументацијата содржи:
1. Црно-бели и колор негативи (филмови) и фотографии и/или колор дијапозитиви или дигитални фотозаписи во боја и контакт-копии;
2. Фотодневник.
(2) Документациските единици од став 1 точка 1 на
овој член по правило ја дополнуваат дескриптивната
документација.
(3) Фотодневникот содржи: број на филм и поза, датум на снимање, податоци за снимените содржини и
други податоци од техничка природа.
III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 16
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 47-10609/4
27 октомври 2009 година
Министер за култура,
Скопје
м-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2582.
Судскиот совет на Република Македонија врз основа
на член 39 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/06), објавува
ОГЛАС
1. За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд
Штип;
2. За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Битола;
3. За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Велес;
4. За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Делчево;
5. За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Гостивар;
6. За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Кочани;
7. За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Прилеп;
8. За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Свети
Николе;
9. За избор на 3 (тројца) судии на Основен суд
Скопје I - Скопје и
10. За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд
Скопје II - Скопје.
Кандидатите за избор на судии треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/06) и член 6
и 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 35/08).
Заинтересираните кандидати пријавите (заедно со
потребната документација, во оригинал или заверена
фотокопија на нотар, а лекарското уверение да не е постаро од една година од денот на нивното издавање),
да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. „Вељко Влаховиќ“ бб, во рок од 15 дена од
денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.
___________

30 октомври 2009 година
Скопје

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
2583.
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ" бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Се врши конверзија на податоците од катастар на
земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Богданци - Општина Богданци.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија".
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиштето
за дел од КО Богданци, востановен според Законот за
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
СРМ" бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-17023/1
29 октомври 2009 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________
2584.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ" бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Богданци Општина Богданци.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 10тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија".
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
дел од КО Богданци, востановен според Законот за
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
СРМ" бр.34/72 и 13/78).
Бр. 09-17024/1
29 октомври 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.
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