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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1999. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТВОРА-
ЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ПО ОСНОВ НА ЈАВНИ ДАВАЧКИ ВО 
ТРАЕН ВЛОГ ВО ДРУШТВАТА АД ОРГАНСКО ХЕ-
МИСКА ИНДУСТРИЈА „НАУМ НАУМОВСКИ - 
БОРЧЕ“ СКОПЈЕ, ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД 
ПРИЛЕП И ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ПРОИЗВОДИ СО ПОСЕБНА НАМЕНА „11 ОКТОМВРИ  

ЕУРОКОМПОЗИТИ“ АД ПРИЛЕП 
 
Се прогласува Законот за претворање на побарува-

њата на Република Македонија по основ на јавни да-
вачки во траен влог во друштвата АД Органско хеми-
ска индустрија „Наум Наумовски - Борче“ Скопје, Ту-
тунски комбинат АД Прилеп и Друштво за производс-
тво на производи со посебна намена „11 Октомври Еу-
рокомпозити“ АД Прилеп, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 11 јуни 2012 година. 

  
  Бр. 07- 2675/1                                Претседател 

11 јуни 2012 година             на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ОСНОВ НА ЈАВНИ 
ДАВАЧКИ ВО ТРАЕН ВЛОГ ВО ДРУШТВАТА АД 
ОРГАНСКО ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА „НАУМ НА-
УМОВСКИ - БОРЧЕ“ СКОПЈЕ, ТУТУНСКИ КОМ-
БИНАТ АД ПРИЛЕП И ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДС-
ТВО НА ПРОИЗВОДИ СО ПОСЕБНА НАМЕНА „11 
ОКТОМВРИ ЕУРОКОМПОЗИТИ“ АД ПРИЛЕП  

Член 1 
Со овој закон се уредуваат начинот и постапката за 

претворање на побарувањето на Република Македонија 
по основ на јавни давачки во траен влог во друштвата 
АД Органско хемиска индустрија „Наум Наумовски - 
Борче“ Скопје, Тутунски комбинат АД Прилеп и 
Друштво за производство на производи со посебна на-
мена „11 Октомври Еурокомпозити“ АД Прилеп (во 
натамошниот текст: друштвата), заради приватизација 
на државниот капитал во овие друштва.  

Член 2 
(1) Во постапката за претворање на побарувањето 

на Република Македонија во траен влог се преземаат и 
обврските по основ на јавни давачки и на правните ли-
ца кои се капитално поврзани со друштвата од членот 1 
од овој закон (друштва со ограничена одговорност и 
друштва со ограничена одговорност основани од едно 
лице). 

(2) На постапките за претворање на побарувањата 
на друштвата од членот 1 од овој закон во траен влог 
во правните лица кои се капитално поврзани со нив, а 

кои побарувања произлегуваат од преземањето на дол-
говите по основ на јавни давачки, соодветно се приме-
нуваат одредбите на овој закон. 

 
Член 3 

Во постапката за претворање на побарувањето во 
траен влог, друштвата од членот 1 од овој закон склу-
чуваат договори за преземање на долговите на капитал-
но поврзаните друштва по основ на јавни давачки спре-
ма Република Македонија, при што постапката за пре-
творање на побарувањата во траен влог се спроведува 
во друштвата од членот 1 од овој закон. 

 
Член 4 

(1) Побарувањата на Република Македонија по ос-
нов на јавни давачки кон друштвата, во смисла на овој 
закон, се побарувањата по основ на даноци, акцизи, ца-
рински давачки, придонеси за задолжително социјално 
осигурување, како и други давачки определени со за-
кон како јавни давачки, како и каматите и другите спо-
редни обврски настанати по основ на јавните давачки 
кај друштвата и правните лица кои се капитално повр-
зани со друштвата до денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

(2) Каматите и другите споредни побарувања на 
главниот долг од ставот (1) на овој член се пресметува-
ат согласно со закон, до денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

 (3) Висината на главниот долг и каматите и спо-
редните побарувања на главниот долг од ставовите (1) 
и (2) на овој член, со записник ја утврдуваат претстав-
ници на органот на државната управа или друг надле-
жен орган или институција кој води евиденција за 
утврдување и наплата на јавната давачка и претставни-
ци на друштвата. 

 
Член 5 

По утврдување на висината на главниот долг и ка-
матите, како и другите споредни побарувања на глав-
ниот долг од страна на субјектите од членот 4 став (3) 
од овој закон Владата на Република Македонија, преку 
органите на управување на друштвата, предлага свику-
вање на собрание на акционери на кое се одлучува за 
зголемување на основната главнина на друштвата во 
висина на побарувањето на Република Македонија 
определено согласно со членот 4 од овој закон. 

 
Член 6 

(1) Постапката за издавање на акции од страна на 
друштвата се врши согласно со одредбите од Законот 
за хартии од вредност, освен ако со овој закон поинаку 
не е определено. 

(2) Друштвата акциите ги издаваат по номинална 
вредност. 

(3) Приватна понуда на хартии од вредност, во 
смисла на овој закон, е понуда за запишување на хар-
тии од вредност  врз основа на претворање на побару-
вањето во траен влог, која е наменета за Република Ма-
кедонија. 

(4) При издавање на акции, согласно со овој закон, 
во случај кога Владата на Република Македонија се ја-
вува како познат купувач, не се применува забраната за 
постојните акционери да се јават како познати купува-
чи. 

 
Член 7 

(1) Владата на Република Македонија ги презема 
акциите од новата емисија со претворање на своето по-
барување во траен влог во друштвата. 
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(2) Претворањето на побарувањето во траен влог во 
друштвата по основ на сите јавни давачки, освен на 
придонесите за пензиско и инвалидско осигурување се 
врши на начин што правото на парично побарување на 
Република Македонија по основ и висина определени 
согласно со овој закон се пребива со правото на друш-
твото да побарува уплата на паричниот влог кој Репуб-
лика Македонија требало да го уплати за преземените 
акции, кои се по износ еднакви. 

(3) Претворањето на побарувањето во траен влог во 
друштвата по однос на придонесите за пензиско и ин-
валидско осигурување се врши со уплата на долгувани-
от износ на друштвото во Фондот за пензиско и инва-
лидско осигурување на Македонија од страна на Вла-
дата на Република Македонија, а за уплатениот износ 
Владата го презема побарувањето спрема друштвото и 
истото го претвора во траен влог, за што добива соод-
ветен број на акции од новата емисија. 

(4) Сите други државни органи и институции чии 
побарувања се претвораат во траен влог во друштвото, 
своите побарувања ги пренесуваат на Владата на Ре-
публика Македонија без надоместок.  

Член 8 
По уписот на зголемената основна главнина на 

друштвата во трговскиот регистар и запишување на Ре-
публика Македонија како сопственик на акциите во 
Централниот депозитар на хартии од вредност, преста-
нува паричната обврска на друштвата и правните лица 
кои се капитално поврзани со друштвата по основ на 
главен долг, камата и други споредни побарувања на 
главниот долг, согласно со членот 4 од овој закон.  

Член 9 
(1) Во постапувањето по овој закон соодветно се 

применуваат одредбите од Законот за хартии од вред-
ност и Законот за трговските друштва, со исклучок на 
одредбите од членовите 186 став 3 и 322 ставови 3 и 4 
од Законот за трговските друштва, доколку со овој за-
кон поинаку не е определено. 

(2) Претворањето на побарувањата на Република 
Македонија во траен влог во друштвата заради прива-
тизација на државниот капитал не може да биде на 
штета на побарувањата на трети лица кои тие ги имаат 
спрема друштвата од членот 1 од овој закон или капи-
тално поврзаните друштва со нив, по која било правна 
основа.   

Член 10 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 
__________ 

 
L I GJ 

PËR SHNDERRIMIN E KERKESAVE TË REPUBLI-
KES SË MAQEDONISE NË BAZE TË DETYRIMEVE 
PUBLIKE NË DEPOZITE TË PERHERSHME NË 
SHOQERITE SHA INDUSTRIA KIMIKE ORGANIKE 
"NAUM NAUMOVSKI - BORCE" SHKUP, KOMBI-
NATI I DUHANIT SHA PRILEP DHE SHOQERINE 
PËR PRODHIMIN E PRODHIMEVE ME DEDIKIM 
TË  VECANTE  "11 OKTOMVRI EUROKOMPOZITI"  

SHA PRILEP 
 

Neni 1 
Me kete ligj rregullohen menyra dhe procedura për 

shnderrimin e kerkeses së Republikes së Maqedonise në 
baze të detyrimeve publike në depozite të perhershme në 
shoqerite SHA Industria Kimike Organike "Naum Nau-
movski - Borce" Shkup, Kombinati i Duhanit SHA Prilep 
dhe Shoqerine për prodhimin e prodhimeve me dedikim të 
vecante "11 Oktomvri Eurokompoziti" SHA Prilep (në tek-
stin e metejme: shoqerite), për privatizimin e kapitalit shte-
teror në keto shoqeri. 

Neni 2 
(1) Në procedure për shnderrimin e kerkeses së Repub-

likes së Maqedonise në depozite të perhershme perfshihen 
edhe obligimet në baze të detyrimeve publike edhe të per-
sonave juridike që jane të lidhur në menyre kapitale me 
shoqerite nga neni 1 i ketij ligji (shoqeri me pergjegjesi të 
kufizuar dhe shoqeri me pergjegjesi të kufizuar të themelu-
ara nga një person).  

(2) Në procedura për shnderrimin e kerkesave të shoqe-
rive nga neni 1 i ketij ligji në depozite të perhershme në 
personat juridike që jane të lidhur në menyre kapitale me 
to, e kerkesa që dalin nga marrja e borxheve në baze të det-
yrimeve publike, në menyre perkatese zbatohen dispozitat 
e ketij ligji.  

 
 

Neni 3 
Në proceduren e shnderrimit të kerkeses në depozite të 

perhershme, shoqerite nga neni 1 i ketij ligji lidhin marre-
veshje për marrjen e borxheve të shoqerive të lidhura në 
menyre kapitale në baze të detyrimeve publike ndaj Repub-
likes së Maqedonise, me ç'rast procedura e shnderrimit të 
kerkeses në depozite të perhershme zbatohet te shoqerite 
nga neni 1 i ketij ligji.  

Neni 4 
(1) Kerkesat e Republikes së Maqedonise në baze të 

detyrimeve publike ndaj shoqerive sipas ketij ligji, jane 
kerkesa në baze të tatimeve, akcizave, detyrimeve dogano-
re, kontributeve për sigurimin e detyrueshem social si dhe 
detyrimeve tjera të percaktuara me ligj si detyrime publike, 
si dhe kamatat dhe obligimet tjera dytesore të krijuara në 
baze të detyrimeve publike te shoqerite dhe personat juridi-
ke që jane të lidhur në menyre kapitale me shoqerite deri 
në diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji.  

(2) Kamatat dhe kerkesat tjera dytesore të borxhit krye-
sor nga paragrafi (1) i ketij neni llogariten në pajtim me 
ligjin, deri në diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji.  

(3) Lartesine e borxhit kryesor dhe kamatave dhe ker-
kesave dytesore të borxhit kryesor nga paragrafet (1) dhe 
(2) të ketij neni, me procesverbal e percaktojne perfaqesues 
të organit të administrates shteterore ose organit tjeter 
kompetent ose institucionit që mban evidence për percakti-
min dhe arketimin e detyrimit publik dhe perfaqesues të 
shoqerise.  

 
Neni 5 

Pas percaktimit të lartesise së borxhit kryesor dhe ka-
matave si dhe kerkesave tjera dytesore të borxhit kryesor 
nga subjektet e nenit 4 paragrafi (3) të ketij ligji, Qeveria e 
Republikes së Maqedonise nepermjet organeve udheheqese 
të shoqerive, propozon konvokimin e kuvendit të aksiona-
reve në të cilin vendoset për rritjen e kryegjese baze të sho-
qerive në lartesi të kerkeses së Republikes së Maqedonise 
të percaktuar në pajtim me nenin 4 të ketij ligji.    

Neni 6 
(1) Procedura për emetimin e aksioneve nga shoqerite 

kryhet në pajtim me dispozitat e Ligjit për letra me vlere, 
pervec nese me kete ligj  nuk eshte percaktuar ndryshe.  

(2) Shoqerite aksionet i emetojne me vlere nominale.  
(3) Oferte private e letrave me vlere sipas ketij ligji, 

eshte oferta për regjistrimin e letrave me vlere në baze të 
shnderrimit të kerkeses në depozite të perhershme, që eshte 
e dedikuar për Republiken e Maqedonise.  

(4) Gjate emetimit të aksioneve, në pajtim me kete ligj, 
në rast kur Qeveria e Republikes së Maqedonise paraqitet 
si bleres i njohur, nuk zbatohet ndalimi që aksionaret ekzi-
stues të paraqiten si bleres të njohur.  

 
Neni 7 

(1) Qeveria e Republikes së Maqedonise i merr aksio-
net nga emisioni i ri me shnderrimin e kerkeses së vet në 
depozite të perhershme në shoqeri.  
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(2) Shnderrimi i kerkeses në depozite të perhershme në 
shoqeri në baze të të gjitha detyrimeve publike pervec kon-
tributeve për sigurim pensional dhe invalidor, kryhet në 
menyre që e drejta e kerkeses në para e Republikes së Ma-
qedonise në baze dhe lartesi të caktuara në pajtim me kete 
ligj, permbushet me të drejten e shoqerise që të kerkoje pa-
gese të depozites në para që Republika e Maqedonise duhej 
ta paguante për aksionet e marra, të cilat jane me shume të 
barabarta.    

(3) Shnderrimi i kerkeses në depozite të perhershme në 
shoqeri lidhur me kontributet për sigurim pensional dhe in-
validor, kryhet me pagese të shumes së borxhit të shoqerise 
në Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedo-
nise nga Qeveria e Republikes së Maqedonise, e për shu-
men e paguar Qeveria e merr kerkesen ndaj shoqerise dhe 
të njejten e shnderron në depozite të perhershme, për cfare 
merr numer perkates të aksioneve nga emisioni i ri.    

(4) Të gjitha organet dhe institucionet tjera shteterore 
kerkesat e të cilave shnderrohen në depozite të perhershme 
në shoqeri, kerkesat e veta i bartin në Qeverine e Republi-
kes së Maqedonise pa kompensim.  

 
Neni 8 

Pas regjistrimit të  kryegjese baze të zmadhuar të sho-
qerive në regjistrin tregtar dhe regjistrimin e Republikes së 
Maqedonise si pronar i aksioneve në Depozitarin qendror 
të letrave me vlere, nderpritet obligimi në para i shoqerive 
dhe personave juridike që jane të lidhur në menyre kapitale 
me shoqerite në baze të borxhit kryesor, kamates dhe ker-
kesave tjera dytesore të borxhit kryesor, në pajtim me ne-
nin 4 të ketij ligji.   

 
Neni 9 

(1) Në procedimin sipas ketij ligji në menyre perkatese 
zbatohen dispozitat e Ligjit për letra me vlere dhe Ligjit 
për shoqeri tregtare, me perjashtim të dispozitave nga nenet 
186 paragrafi 3 dhe 322 paragrafet 3 dhe 4 të Ligjit për 
shoqeri tregtare, nese me kete ligj nuk eshte percaktuar 
ndryshe.  

(2) Shnderrimi i kerkesave të Republikes së Maqedoni-
se në depozite të perhershme në shoqeri për shkak të priva-
tizimit të kapitalit shteteror, nuk mund të behet në dëm të 
kerkesave të personave të trete që ata i kane ndaj shoqerive 
nga neni 1 i ketij ligji ose shoqerive të lidhura në menyre 
kapitale me to, në cfaredo baze juridike.  

 
Neni 10 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në “Gazeten Zyr-
tare të Republikes së Maqedonise”.  

__________ 
2000. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМАРСКА И ЛОВНА 

ИНСПЕКЦИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

шумарска и ловна инспекција, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 11 јуни 2012 година. 
  
Бр. 07- 2676/1                                Претседател 

11 јуни 2012 година                на Република Македонија,                       
    Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМАРСКА 

И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за шумарска и ловна инспекција 

(“Службен весник на Република Македонија“ број  
88/2008, 6/10 и 36/11), во членот 8-а ставовите (2) и (3) 
се менуваат и гласат:  

„(2) Помлад инспектор може да биде службеник кој 
ги исполнува условите за звањето помлад соработник и 
соработник од Законот за државните службеници. 

(3) Инспектор може да биде службеник кој ги ис-
полнува условите за звањето виш соработник и совет-
ник од Законот за државните службеници.“ 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR INSPEKSIONIN 

E PYJEVE DHE GJUETISE  
Neni 1 

Në Ligjin për inspeksionin e pyjeve dhe gjuetise (“Ga-
zeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer 88/2008, 
6/10 dhe 36/11), në nenin 8-a paragrafet (2) dhe (3) ndrys-
hohen, si vijojne:   

"(2) Inspektor i ri mund të jete nepunesi që i ploteson 
kushtet për titullin bashkepunetor i ri dhe bashkepunetor 
nga Ligji për nepunes shteterore.   

(3) Inspektor mund të jete nepunesi që i ploteson kush-
tet për titullin bashkepunetor i larte dhe keshilltar nga Ligji 
për nepunes shteterore."  

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".  

__________ 
2001. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРЕН 

ЗАЛОГ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за договорен залог, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 11 јуни 2012 година.   
  Бр. 07- 2677/1                                Претседател 

11 јуни 2012 година             на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ 
 

Член 1 
Во Законот за договорен залог (“Службен весник на 

Република Македонија“ број 5/2003, 4/2005, 87/2007 и  
51/11), во членот 23 став 1 алинеја 3 по запирката се 
додаваат зборовите: “вклучувајќи ја и вредноста на 
предметот на залог“. 

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои 
гласат: 

“Во договорите за залог се утврдува максималниот 
износ на побарувањето кое се обезбедува со предметот 
на залог. Делот на побарувањето во износ поголем од 
договорениот максимален износ ќе се смета како нео-
безбедено побарување. Ако договорните страни се сог-
ласат да се зголеми износот на побарувањата кои се 
обезбедуваат со предметот на залог, зголемувањето ќе 
се третира како нов договор за залог кој треба да биде 
регистриран во согласност со барањата пропишани во 
овој закон. 

Заложното право (предмет на залог) се заснова врз 
сите средства на должникот вклучувајќи ги и идните 
средства кои ќе ги стекне должникот, доколку не е јас-
но наведено дека договорните страни се обврзуваат ка-
ко предмет на залог, односно заложното право да се 
заснова врз дел од средствата со кои располага долж-
никот во моментот на склучување на договорот за за-
лог.“ 

 
Член 2 

Во членот 52 став 1 по зборот “образец“ се додаваат 
зборовите: “во писмена или електронска форма соглас-
но со прописите кои се однесуваат на податоците во 
електронски облик и електронски потпис“. 

Во ставот 2 алинеја 6 по зборот “идентификува“ се 
става запирка и се додаваат зборовите: “вклучувајќи ја 
и  вредноста на предметот на залогот“. 

 
Член 3 

Во членот 55 став 1 по зборот “исправа“ се додава-
ат зборовите: “во писмена или електронска форма сог-
ласно со прописите кои се однесуваат на податоците во 
електронски облик и електронски потпис“. 

 
Член 4 

Во членот 56 став 1 по зборот “барање“ се додаваат 
зборовите: “во писмена форма“. 

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои 
гласат: 

“Барањето доставено во електронска форма добива 
број под кој се заведува во Заложниот регистар со де-
нот и часот на приемот. 

Барањето од ставот 3 на овој член веднаш по прие-
мот се снима и се чува како електронски запис во база-
та на податоци во Централниот регистар на Република 
Македонија.“  

 
Член 5 

Во членот 57 став 1 зборот “три“ се заменува со 
зборот “пет“. 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“. 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR PENG KONTRAKTUES 
 

Neni 1 
Në Ligjin për peng kontraktues (“Gazeta Zyrtare e Re-

publikes së Maqedonise” numer 5/2003, 4/2005, 87/2007 
dhe 51/11), në nenin 23 paragrafi 1 alineja 3 pas presjes 
shtohen fjalet: “duke e perfshire edhe vleren e lendes së 
pengut”. 

Pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafe të rinj 3 dhe 4, si 
vijojne: 

“Në marreveshjet për peng percaktohet shuma maksi-
male e kerkeses që sigurohet me lenden e pengut. Pjesa e 
kerkeses në shume më të madhe se shuma e kontraktuar 
maksimale do të konsiderohet si kerkese e pasiguruar. Nese 
palet kontraktuese pajtohen që të zmadhohet shuma e ker-
kesave që sigurohen me lenden e pengut, zmadhimi do të 
trajtohet si marreveshje e re për peng që duhet të regjistro-
het në pajtim me kerkesat e percaktuara në kete ligj. 

E drejta e pengut (lenda e pengut) bazohet në të gjitha 
mjetet e debitorit duke i perfshire edhe mjetet e ardhshme 
që do t’i fitoje debitori, nese nuk eshte theksuar qarte se 
palet kontraktuese detyrohen që si lende e pengut, perkate-
sisht  e drejta e pengut të bazohet mbi një pjese të mjeteve 
me të cilat disponon debitori në momentin e lidhjes së mar-
reveshjes për peng.” 

 
Neni 2 

Në nenin 52 paragrafi 1 pas fjales “formular” shtohen 
fjalet: “me shkrim ose në forme elektronike në pajtim me 
rregullat që kane të bejne me të dhenat  në forme elektroni-
ke dhe nenshkrim elektronik”. 

Në paragrafin 2 alineja 6 pas fjales “identifikohet” vi-
het presje dhe shtohen fjalet: “duke e perfshire edhe vleren 
e lendes së pengut”. 

 
Neni 3 

Në nenin 55 paragrafi 1 pas fjales “dokument” shtohen 
fjalet: “me shkrim ose në forme elektronike në pajtim me 
rregullat që kane të bejne me të dhenat në forme elektroni-
ke dhe nenshkrim elektronik”. 

 
Neni 4 

Në nenin 56 paragrafi 1 pas fjales “kerkese” shtohen 
fjalet: “me shkrim”. 

Pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafe të rinj 3 dhe 4, si 
vijojne: 

“Kerkesa e dorezuar në forme elektronike, merr numer 
me të cilin evidentohet në Regjistrin e pengut me diten dhe 
oren e pranimit. 

Kerkesa nga paragrafi 3 i ketij neni, menjehere pas pra-
nimit incizohet dhe ruhet si shkrese elektronike në bazen e 
të dhenave në Regjistrin Qendror të Republikes së Maqe-
donise.” 

 
Neni 5 

Në nenin 57 paragrafi 1 fjala “tri” zevendesohet me fja-
len “pese”. 

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”. 
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2002. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДР-

ЖАВНИТЕ НАГРАДИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за државните награди, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 11 јуни 2012 година. 
  
  Бр. 07- 2678/1                                Претседател 

11 јуни 2012 година             на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДРЖАВНИТЕ НАГРАДИ 

 
Член 1 

Во Законот за државните награди („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 52/2006 и 54/2007), 
во членот 3 по датата “23 Октомври“ во нов ред се до-
дава датата “8 Септември“. 

 
Член 2 

По членот 4-а се додаваат два нови члена 4-б  и 4-в, 
кои гласат: 

 
„Член 4-б 

Со наградата “8 Септември“ се оддава признание на 
спортисти, тренери и спортски работници  за оствару-
вања во областа на спортот. 

Во една година можат да се доделат најмногу до 
пет награди, од кои една награда ќе биде за животно 
дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, 
афирмацијата и промоцијата на Република Македонија 
на меѓународен план. 

 
Член 4-в 

Со награда за животно дело за исклучителен придо-
нес во развојот на спортот, афирмацијата и промоција-
та на Република Македонија на меѓународен план се 
оддава признание на тренери (селектори и тренери) и 
спортски работници, заради промовирање на Републи-
ка Македонија во светот со остварени високи спортски 
резултати во меѓународниот спорт со кои се дава иск-
лучителен придонес за развој на спортот во Република 
Македонија. 

Иницијативата за доделување на наградата од ста-
вот 1 на овој член, ја доставува матичната национална 
спортска федерација, поддржана од најмалку десет на-
ционални спортски федерации.“ 

 
Член 3 

Во членот 5 став 1 зборот “спортот“ се брише. 
 

Член 4 
Во членот 17 по ставот 2 се додаваат два нови става 

3 и 4, кои гласат: 

“Паричниот износ на наградата “8 Септември“ е де-
сет просечни плати во Републиката исплатени во пос-
ледните три месеци на тековната година. 

Паричниот износ на наградата “8 Септември“ за 
животно дело е доживотна месечна исплата на една 
просечна плата исплатена во последните три месеци на 
тековната година.“ 

Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 5, 6 и 7. 
 

Член 5 
Во членот 18 по алинејата 2 се додава  нова алинеја 

3, која гласи: 
“- наградата “8 Септември“ на 8 Септември - Денот 

на независноста на Република Македонија“. 
 

Член 6 
Во членот 19 по алинејата 1 се додава нова алинеја 

2, која гласи: 
“- за наградата “8 Септември“ Агенцијата за млади 

и спорт“. 
 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

неговото објавување во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR CMIME SHTETERORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për cmime shteterore ("Gazeta Zyrtare e Re-

publikes së Maqedonise” numer   52/2006 dhe 54/2007) në 
nenin 3 pas dares  “23 Tetori” në resht të ri shtohet data “8 
Shtatori”. 

 
Neni 2 

Pas nenit 4-a shtohen dy nene të reja 4 – b dhe 4 – v, si 
vijojne:  

 
"Neni 4 - b 

Me cmimin “8 Shtatori" u jepet mirenjohje sportisteve, 
trajnereve dhe punetoreve të sportit për realizim në sferen e 
sportit.  

Në një vit mund të ndahen me se shumti deri në pese 
cmime, nga të cilat njeri cmim do të jete për veper jetesore 
për kontribut të jashtezakonshem në zhvillimin e sportit, 
afirmimin dhe promovimin e Republikes së Maqedonise në 
planin nderkombetar.  

 
Neni 4 - v 

Me cmimin për veper jetesore për kontribut të jashteza-
konshem në zhvillimin e sportit, afirmimin dhe promovi-
min e Republikes së Maqedonise në planin nderkombetar u 
jepet mirenjohje trajnereve (selektoreve dhe trajnereve) 
dhe punetoreve të sportit, për promovimin e Republikes së 
Maqedonise në bote me rezultate sportive me realizim të 
larte në sportin nderkombetar me të cilat jepet kontribut i 
jashtezakonshem për zhvillimin e sportit në Republiken e 
Maqedonise.  

Iniciativen për ndarjen e cmimit nga paragrafi 1 i ketij 
neni, e dergon federata amë kombetare dhe sportive, e per-
krahur së paku nga dhjete federata kombetare sportive."  

Neni 3 
Në nenin 5 paragrafi 1 fjala  “sport” shlyhet.  
 

Neni 4 
Në nenin 17 pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafe të 

rinj 3 dhe 4 si vijojne:  
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“Shuma në para e cmimit “8 Shtatori" eshte dhjete rro-
ga mesatare në Republike të paguara në tre muajt e fundit 
të vitit rrjedhes. 

Shuma në para e cmimit “8 Shtatori” për veper jetesore 
eshte pagese mujore e perhershme e një rroge mesatare të 
paguar në tre muajt e fundit të vitit rrjedhes.”  

Paragrafet 3, 4 dhe 5 behen paragrafe 5, 6 dhe 7. 
 

Neni 5 
Në nenin 18 pas alinese 2 shtohet alineja e re 3, si vi-

jon:  
“-cmimi “8 Shtatori”  më 8 Shtator – Dita e pavaresise 

së Republikes së Maqedonise. 
 

Neni 6 
Në nenin 19 pas alinese 1 shtohet alineja e re 2, si vi-

jon:  
“- për cmimin “8 Shtatori” Agjencia e Rinise dhe Spor-

tit”.   
 

Neni 7 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”.  
__________ 

2003. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТА-

СТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за катастар на недвижности, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 11 јуни 2012 година. 
  
  Бр. 07- 2679/1                                Претседател 

11 јуни 2012 година             на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Во Законот за катастар на недвижности („Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/2008, 158/10, 
17/11 и 51/11), во членот 2 точката 4 се менува и гласи:  

“„Службено лице“ е лице кое врши запишување на 
правата на недвижностите при востановување и одржу-
вање на катастарот на недвижностите, спроведува про-
мени во катастарот на недвижностите, изготвува и из-
дава податоци од Геодетско-катастарскиот информаци-
онен систем;“.  

     
Член 2 

Насловот пред членот 5 и членот 5 се менуваат и 
гласат: 

 
„Меѓународна соработка, консултантски услуги и обуки 

Член 5 
(1) Агенцијата за катастар на недвижности (во ната-

мошниот текст: Агенцијата) соработува со надлежните 
органи или институции на други земји од областа на 
геодезијата, правото, катастарот на недвижности и ин-
форматички работи со цел за унапредување и технички 
развој на Геодетско-катастарскиот информационен си-
стем. 

(2) Агенцијата може да врши консултантски услуги 
и да спроведува обуки во земјата и во странство за ра-
боти од областа на востановувањето и одржувањето на 
катастарот на недвижностите и за геодетски и инфор-
матички работи заради формирање, управување, уна-
предување и технички развој на Геодетско-катастар-
скиот информационен систем. 

(3) Консултантските услуги и обуките од ставот (2) 
на овој член  се спроведуваат од страна на стручни ли-
ца вработени во Агенцијата, како и со ангажирање на 
надворешни домашни и странски физички и правни 
стручни лица, за што треба да склучат договор со 
Агенцијата.  

 (4) Приходите кои се остваруваат од консултант-
ските услуги и обуките од ставот (2) на овој член се уп-
латуваат на посебна самофинансирачка сметка на 
Агенцијата. 

(5) До две третини од приходите од ставот (4) на 
овој член се користат за исплата на надворешни стран-
ски физички и правни стручни лица за консултантски 
услуги и обуки спроведени од нивна страна, а остато-
кот од остварените приходи од ставот (4) на овој член 
се користат за осовременување, унапредување на рабо-
тата и опремување на Агенцијата.“ 

 
Член 3 

Во членот 11 став (1) по алинејата 8 се додаваат две 
нови алинеи  9 и 10, кои гласат: 

„- донесува акт со кој го пропишува начинот на ос-
тварувањето на соработката, спроведувањето на кон-
султантските услуги и обуките, како и начинот на рас-
пределбата и користењето на приходите од членот 5 од 
овој закон, 

- одлучува како второстепен орган по приговорите 
на помошните работници за правата, обврските и одго-
ворностите од работен однос,“. 

  
Член 4 

Во членот 15 став (1) алинејата 1 се менува и гласи: 
„- ја претставува и застапува Агенцијата пред над-

лежните органи, освен пред надлежните судови, пред 
кои ја застапува Државниот правобранител на Репуб-
лика Македонија,“. 

По алинејата 9 се додаваат две нови алинеи 10 и 11,  
кои гласат: 

„- предлага и го извршува актот со кој се пропишу-
ва начинот на остварување на соработката, спроведува-
њето на консултантските услуги и обуките, како и на-
чинот на распределбата и користењето на приходите од 
членот 5 од овој закон, 

- го потпишува договорот од членот 5 став (3) од 
овој закон,“. 

 
Член 5 

Во членот 17 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„(2) Работата на секторите која се однесува на ката-
старот на недвижности за катастарските општини во 
Скопската котлина, ја координира Центарот за ката-
стар на недвижности Скопје.“  
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Член 6 
Во насловот пред членот 19 зборовите: „и ревизија“ 

се бришат. 
 

Член 7 
Во членот 23 ставот (1) се менува и гласи: 
„На државните службеници во Агенцијата со завр-

шено геодетско образование, на државните службени-
ци кои ги вршат работите од членот 192 од овој закон, 
како и на државните службеници кои вршат контрола 
на востановувањето и одржувањето на катастарот на 
недвижностите, заради специфичната природа на ра-
ботните задачи и посебностите на извршувањето на по-
себните должности и овластувања, основната плата и 
додатокот на плата за звање им се зголемува за 5%.“  

             
Член 8 

Во членот 29 став (4) по сврзникот „и“ се додава 
сврзникот „ /или“. 

 
Член 9 

Во членот 34 по ставот (3) се додаваат четири нови 
става (4), (5), (6) и (7), кои гласат: 

„(4) Податоците од ГКИС може да се издаваат во 
писмена или во електронска форма. 

(5) Дистрибуција на податоците од ГКИС, Агенци-
јата може да врши и преку други државни органи, јав-
ни служби и други правни лица. 

(6) Субјектите од ставот (5) на овој член податоци-
те од ГКИС ги добиваат во електронска форма потпи-
шана од Агенцијата, со валиден сертификат издаден од 
овластен издавач, а ги дистрибуираат до крајните ко-
рисници во писмена форма заверена со сопствен пот-
пис и печат и истите се јавни исправи. 

(7) Начинот на дистрибуција на податоците преку 
субјектите од ставот (5) на овој член се уредува со по-
себен договор кој го склучува директорот на Агенција-
та со субјектите.“ 

 
Член 10 

Во членот 57 по зборот „премерот“ се става запирка 
и се додаваат зборовите: „како и начинот на менување 
на границите на катастарските општини во кои е воста-
новен катастар на недвижности“. 

 
Член 11 

Вo членот 73 по ставот (5) се додава нов став (6), 
кој гласи: 

„(6) Трговците поединци овластени геодети и тр-
говските друштва за геодетски работи вршат прием на 
странки и издаваат податоци од извршените геодетски 
работи во просториите на нивното седиште.“ 

                                                    
Член 12 

Членот 76  се менува и гласи: 
„(1) Геодетските работи од членот 73 ставови (1), 

(2) и (3) од овој закон може да ги врши и странско 
правно лице регистрирано за вршење на геодетски ра-
боти во држава членка на Европската унија, доколку ги 
исполнува условите од членот 75 алинеи 2, 3 и 4 од 
овој закон и геодетските работи ги извршува согласно 
со законите и другите прописи на Република Македо-
нија од областа на геодетските работи и притоа ја изве-
стува Агенцијата за намерата да врши геодетски рабо-
ти во Република Македонија. 

(2) Странски геодетски инженер со овластување од 
друга држава може да врши геодетски работи на тери-
торијата на Република  Македонија под услови на ре-
ципроцитет доколку геодетските работи ги извршува 
согласно со законите и другите прописи на Република 

Македонија од областа на геодетските работи и овла-
стувањето за вршење геодетски работи го пријавил во 
Комората на овластени геодети (во натамошниот текст: 
Комората). 

(3) Странски геодетски инженер од држава членка 
на Европската унија, може да врши геодетски работи 
на територијата на Република Македонија доколку гео-
детските работи ги извршува согласно со законите и 
другите прописи на Република Македонија од областа 
на геодетските работи и овластувањето за вршење гео-
детски работи го пријавил во Комората.“ 

 
Член 13 

Во членот 78 став (1) алинејата 2 се менува и гласи: 
„- да има стекнати најмалку 300 кредити според 

Европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) од обла-
ста на геодезијата или завршен VII/1 степен Градежен 
факултет - студии по геодезија, со најмалку три години 
работно искуство на геодетски работи,“. 

 
Член 14 

Членот 79 се менува и гласи: 
„(1) Овластувањето за овластен геодет се издава за 

период од пет години. 
(2) Овластувањето за овластен геодет се продолжу-

ва на секои пет години. 
(3) За продолжување на овластувањето за овластен 

геодет имателот на овластувањето шест месеци пред 
истекот на рокот за важење на издаденото овластување 
до Комората поднесува барање. Кон барањето имате-
лот на овластувањето приложува и сертификат издаден 
од Комората дека во текот на петте години посетувал 
по 20 часа годишно континуирана едукација од областа 
на геодетските работи.    

(4) Решението на Комората со кое не се продолжува 
овластувањето за овластен геодет е конечно и извршно, 
а против истото дозволена е тужба пред управен суд во 
рок од 15 дена од денот на приемот на решението.“ 

 
Член 15 

По членот 79 се додава нов наслов и нов член 79-а, 
кои гласат: 

                                            
„ Должности на овластениот геодет 

 
Член 79-а 

Овластениот геодет е должен: 
- геодетските работи да ги врши согласно со одред-

бите од овој закон и прописите донесени врз основа на 
него, како и согласно со правилата и стандардите на ге-
одетската струка, 

- секој геодетски елаборат изготвен во писмена 
форма своерачно  да го потпишува и на него да става 
свој печат, а геодетскиот елаборат изготвен во еле-
ктронска форма да го потпишува со валиден сертифи-
кат издаден од овластен издавач, 

- да ги користи податоците од катастарот на нед-
вижностите и да ги користи само за намената за која се 
издадени, 

- да наплаќа надоместок за извршените геодетски 
работи согласно со овој закон и тарифникот од членот 
94 од овој закон, 

- да врши прием на странки и да издава податоци од 
извршените геодетски работи само во седиштето на тр-
говецот поединец овластен геодет, односно трговското 
друштво за геодетски работи, 

- да поднесува барање за продолжување на овласту-
вањето во рокот утврден во членот 79 став (3) од овој 
закон, 



13 јуни  2012  Бр. 74 - Стр. 9 
 
 

- да посетува континуирана едукација од областа на 
геодетските работи по 20 часа годишно и 

- да плаќа годишна членарина на Комората во виси-
на утврдена со Статутот на Комората.“ 

                            
Член 16 

Членот 81 се менува и гласи: 
„(1) Овластувањето за овластен геодет се одзема, 

ако: 
- овластениот геодет во извршувањето на геодет-

ските работи не постапува согласно со овој закон и 
прописите донесени врз основа на него, како и соглас-
но со правилата и стандардите на геодетската струка, 

- изготвените геодетски елаборати во писмена фор-
ма своерачно не ги потпишува и на нив не става свој 
печат, а геодетските елаборати изготвени во електрон-
ска форма не ги потпишува со валиден сертификат из-
даден од овластен издавач, 

- не ги користи податоците од катастарот на нед-
вижностите и не ги користи само за намената за која се 
издадени, 

- наплаќа надоместок за извршените геодетски ра-
боти кој не е во согласност со овој закон и тарифникот 
од членот 94 од овој закон, 

- му е  изречена  мерка  забрана за вршење професи-
ја, дејност или должност, 

- овластениот геодет делумно ја изгуби деловната 
способност, 

- овластениот геодет во рокот определен во членот 
79 став (3) од овој закон не поднесе барање за продол-
жување на овластувањето за овластен геодет, 

- не посетува континуирана едукација од областа на 
геодетските работи по 20 часа годишно и 

- не плаќа годишна членарина на Комората во виси-
на утврдена со Статутот на Комората. 

(2) Овластувањето за овластен геодет од ставот (1) 
на овој член го одзема Комората со решение. 

(3) Решението од ставот (2) на овој член е конечно 
и извршно, а незадоволната странка може да поднесе 
тужба пред управен суд. 

(4) Одземањето на овластувањето се запишува во 
Именикот на овластени геодети што се води во Комо-
рата, а Комората е должна за промената во Именикот 
веднаш да ја извести Агенцијата.“   

  
Член 17 

Членот 82 се брише. 
 

Член 18 
Во членот 83 став (1) по зборовите: „алинеја 1“ се 

става запирка и се додаваат броевите  „2, 3 и 4“. 
 

Член 19 
Во насловот пред членот 84 зборовите: „прекршоч-

на санкција“ се заменуваат со зборовите: „мерка забра-
на за вршење професија, дејност или должност“. 

 
Член 20 

Во членот 84 броевите „2 и 3“ се заменуваат со бро-
евите „5 и 6“, а зборовите: „прекршочна санкција“ се 
заменуваат со зборовите: „мерка забрана за вршење 
професија, дејност или должност“. 

 
Член 21 

Во насловот пред членот 85 по зборовите: „овла-
стен геодет“ се става запирка и се додаваат зборовите: 
„не посетување континуирана едукација од областа на 
геодетските работи и неплаќање годишна членарина“. 

Член 22 
Во членот 85 ставови (1) и (2)  зборовите: „алинеја 

4“ се заменуваат со зборовите: „алинеи 7, 8 и 9“. 
 

Член 23 
Членот 86 се менува и гласи: 
„Начинот на вршење на геодетските работи за по-

себни намени, како и формата и содржината на геодет-
ските елаборати за извршените геодетски работи за по-
себни намени, начинот на стекнување, продолжување и 
одземање на овластувањето за овластен геодет, форма-
та и содржината на образецот на овластувањето за ов-
ластен геодет, како и формата и начинот на водење на 
Именикот на овластени геодети и Регистарот на печати 
на овластени геодети ги пропишува Управниот одбор 
на Агенцијата.“ 

 
Член 24 

По членот 89 се додава нов наслов и нов член 89-а, 
кои гласат: 

 
„Издавање и одземање печат на овластен геодет 

 
Член 89-а 

(1) На овластениот геодет вработен кај трговец пое-
динец овластен геодет или во трговско друштво за гео-
детски работи, Управниот одбор на Комората му изда-
ва печат на овластен геодет.  

(2) За издадените печати од ставот (1) на овој член 
Управниот одбор на Комората води Регистар на печати 
на овластени геодети. 

(3) Во случај на одземање на овластувањето од чле-
нот 81 од овој закон, Управниот одбор на Комората го 
одзема печатот на овластениот геодет. 

(4) Одземањето на печатот се запишува во Региста-
рот од ставот (2) на овој член, а Комората е должна 
веднаш да ја извести Агенцијата за промената.“ 

 
Член 25 

Во членот 91 ставот (3) се менува и гласи: 
„Секој геодетски елаборат изготвен во писмена 

форма треба да биде своерачно потпишан од овласте-
ниот геодет, да содржи печат од овластениот геодет и 
да биде заверен од трговецот поединец овластен геодет 
или трговското друштво за геодетски работи. Геодет-
скиот елаборат изготвен во електронска форма се пот-
пишува од овластениот геодет со валиден сертификат 
издаден од овластен издавач.“  

 
Член 26 

Во членот 96 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„(2) Овластените геодети од ставот (1) на овој член 
плаќаат годишна членарина на Комората во висина 
утврдена со Статутот на Комората.“ 

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и 
(5). 

 
Член 27 

Во членот 97 став (2) зборовите: „на постапката за 
потврдување на овластување на странски геодетски ин-
женер“ се заменуваат со зборовите: „на начинот за из-
давање и одземање на печат на овластен геодет“. 

Ставот (4) се менува и гласи:  
“Ако Комората не ги отстрани недостатоците од 

ставот (3) алинеја 1 на овој член, јавните овластувања и 
се одземаат или ограничуваат најмногу до една година, 
со решение на директорот на Агенцијата.“  

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
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„(5) Решението од ставот (4) на овој член е конечно 
и извршно, а против истото дозволена е тужба пред 
управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на 
решението.“ 

 
Член 28 

Во членот 100 став (1) по алинејата 6 се додава нова 
алинеја 7, која гласи: 

„- формира комисија за спроведување дисциплин-
ска постапка за утврдување на одговорност на члено-
вите на Комората пропишана со Статутот на Комора-
та.“ 

 
Член 29 

Во членот 101 став (2) алинејата 6 се менува и гла-
си: 

„- води Именик на овластени геодети и Регистар на 
печати на овластени геодети,“. 

 
Член 30 

Во членот 109 ставот 3 се менува и гласи: 
„Збирката на исправи се чува во електронска и/или 

писмена форма како архивска граѓа од трајна вредност, 
согласно со прописите за архивско работење.“ 

 
Член 31 

Во членот 115 зборовите: „државен службеник“ се 
заменуваат со зборовите: „службеното лице“.  

 
Член 32 

Во членот 118 ставовите (3), (4) и (5) се бришат. 
  

Член 33 
Членот 119 се брише. 
 

Член 34 
Во членот 120 став (2) алинеја 3 по запирката се до-

даваат зборовите: „со нивните адресни податоци, како 
и податоци за ЕМБГ, односно ЕМБС“. 

 
Член 35 

Во членот 122 во вториот ред по зборот „план“ се  
става точка, а зборовите до крајот на реченицата се 
бришат. 

 
Член 36 

Членот 126 се менува и гласи:     
„Во катастарот на недвижностите се запишува пра-

вото на сопственост, подоблиците на правото на сопс-
твеност (сосопственост и заедничка сопственост), дру-
гите стварни права (право на службеност, право на за-
лог (хипотека), право на реален товар и право на ствар-
ноправен долготраен закуп на градежно земјиште), 
право на лизинг, право на фидуцијарна сопственост, 
концесии на недвижности, закуп на земјоделско земји-
ште, како и други права и факти чие запишување е 
утврдено со закон.“ 

 
Член 37 

Во членот 136 по ставот (4) се додава нов став (5), 
кој гласи: 

„(5) Во случај на зголемен обем на поднесени при-
јави од ист подносител, Агенцијата може со подносите-
лот на пријавите да склучи договор со кој го уредува 
начинот на плаќањето.“ 

 
Член 38 

Членот 147 се менува и гласи:      
„Кога разликите на површините на катастарските 

парцели се поголеми од дозволените отстапувања утвр-
дени во членот 146 од овој закон, за катастарските пар-

цели се преземаат податоците прибрани со премерот 
споредени со состојбата на катастарскиот план од ката-
старот на земјиште и со приложените правни основи, а 
податоците по однос на носителите на правото и видот 
на правото се преземаат од правните основи, односно 
од катастарот на земјиште.“ 

 
Член 39 

Во членот 166 ставот (2) се брише. 
Ставот (3) станува став (2). 
 

Член 40 
Во членот 168 по ставот (1) се додава нов став (2), 

кој гласи: 
„(2) Кога пријавата за запишување на промена се 

поднесува во електронска форма и прилозите од ставот 
(1) на овој член се приложуваат во електронска форма, 
потпишани со валиден сертификат издаден од овластен 
издавач.“ 

 
Член 41 

Во членот 173 ставот (1) се менува и гласи: 
„За катастарските општини за кои е востановен ка-

тастар на недвижности врз основа на аналогни ката-
старски планови, Агенцијата врши дигитализација на 
аналогните катастарски планови. Кога при дигитализа-
цијата ќе се утврди дека границите на некои од ката-
старските парцели не може да се дигитализираат, се вр-
ши увид на фактичката состојба на катастарските пар-
цели и податоците добиени од увидот се усогласуваат 
со податоците од службената евиденција и се нанесува-
ат на дигиталниот катастарски план. Со ставање во 
примена на базата на податоци од дигиталните ката-
старски планови, ќе се користат податоците добиени од 
дигиталните катастарски планови.“ 

Во ставот (2) се додава нова реченица која гласи: 
„Потврдата за дигитална површина се донесува по из-
вршениот увид во службената евиденција и изготвува-
њето записник за утврдената фактичка состојба.“  

 
Член 42 

Насловот пред членот 174 се менува и гласи: „От-
странување на грешки“. 

 
Член 43 

Во членот 174 став (1) зборот „технички“ се брише. 
Ставот (2) се менува и гласи:  
„При одржување на катастарот на недвижностите 

се отстрануваат и грешките кои се однесуваат на пода-
тоците за правата и за носителите на правата на нед-
вижностите запишани при востановување и одржување 
на катастарот на недвижностите, доколку не се изврше-
ни промени при одржување на катастарот на недвиж-
ностите, што се утврдува со увид во правниот основ за 
запишување.“ 

 
Член 44 

  По членот 174 се додава нов наслов и нов член 
174-а, кои гласат: 

 
„Архивирање во електронска форма 

 
Член 174-а 

Предметите оформени по барањата за издавање на 
податоци од ГКИС, пријавите за запишување на проме-
ни и исправка на грешки кои се доставени по електрон-
ски пат и се заведени во електронскиот деловодник, се 
архивираат во електронска форма.“ 
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Член 45 
Во членот 192  став (2) точка 6 сврзникот „и“ на 

крајот се заменува со точка и запирка, а по точката 7 се 
додаваат две нови точки 8 и 9, кои гласат: 

 „8) секој геодетски елаборат изготвен во писмена 
форма  своерачно е потпишан од овластениот геодет, 
содржи печат од овластениот геодет и е заверен од тр-
говецот поединец овластен геодет или трговското 
друштво за геодетски работи, а геодетскиот елаборат 
изготвен во електронска форма е потпишан од овласте-
ниот геодет со валиден сертификат издаден од овла-
стен издавач (член 91 став (3)) и  

9) вршат прием на странки и издаваат податоци од 
извршените геодетски работи само во седиштето на тр-
говецот поединец овластен геодет, односно во седи-
штето на трговското друштво за геодетски работи 
(член 73 став (6)).“  

Член 46 
По членот 192 се додаваат три нови члена 192-а, 

192-б и 192-в, кои гласат:  
„Член 192-а 

(1) Во вршењето на работите од членот 192 од овој 
закон се применуваат одредбите од Законот за општа 
управна постапка доколку со овој закон поинаку не е 
уредено. 

(2) Работите од членот 192 од овој закон ги вршат 
службени лица вработени во Агенцијата, овластени од 
директорот на Агенцијата. 

(3) Службените лица се самостојни во вршењето на 
работите од ставот (2) на овој член.     

Член 192-б 
(1) Трговците поединци овластени геодети и тргов-

ските друштва за геодетски работи се должни на овла-
стеното службено лице да му овозможат непречено вр-
шење на работите, да му обезбедат услови неопходни 
за работа и утврдување на фактичката состојба и да ги 
стават на увид сите потребни исправи и податоци. 

(2) За извршените работи овластеното службено ли-
це составува записник  во кој се констатираат забеле-
шките, изјавите и другите релевантни факти и околно-
сти со приказ на утврдената фактичка состојба.  

(3) Доколку при вршењето на работите од членот 
192 од овој закон се утврди неправилност во примената 
на членовите 73 став (5), 88 став (2) алинеја 4 и 89 став 
(2) од овој закон по однос на просториите за работа и 
на членот 95 од овој закон, во записникот се утврдува 
сторената неправилност, овластеното службено лице 
поведува постапка за порамнување, односно прекршоч-
на постапка со укажување за отстранување на непра-
вилноста во рок од пет работни дена.  

(4) Примерок од записникот од ставот (2) на овој 
член овластеното службено лице му доставува на трго-
вецот поединец овластен геодет и трговското друштво 
за геодетски работи на денот на вршењето на работите. 
 

Член 192-в 
(1) Доколку по истекот на рокот предвиден во чле-

нот 192-б став (3)  од овој закон, се утврди дека се от-
странети неправилностите се носи заклучок со кој се 
запира постапката, а доколку се утврди дека не се от-
странети утврдените неправилности, се носи решение 
за одземање на  лиценцата. 

(2) Во случајот од ставот (1) на овој член, како и ко-
га ќе се утврди дека трговецот поединец овластен гео-
дет и трговското друштво за геодетски работи не по-
стапува во согласност со членовите 73 став (6), 91 став 
(3), 93 и 94 став (1) од  овој закон, овластеното службе-
ното лице поведува постапка за порамнување, односно 
прекршочна постапка. 

(3) Лиценцата за вршење геодетски работи се одзе-
ма ако трговецот поединец овластен геодет и трговско-
то друштво за геодетски работи: 

- сторил повреда на одредбата од членот 25 од овој  
закон во врска со конфликт на интереси,  

- не ги исполнува условите од членот 75 од овој  за-
кон по однос на претежната дејност за вршење на гео-
детските работи,  

- сторил неправилност по однос на обврската за 
осигурување од одговорност за штета од членот 87 од 
овој закон,   

 - не ги исполнува условите од членовите 88 став 
(2) алинеја 2 и 89 став (2) од овој закон по однос на 
вработените, 

- сторил неправилност од членот 90 од овој закон, 
- не постапува согласно со членот 192-б став (1) од 

овој закон и  
- доколку за повредите од членот 192-б став (3) од 

овој закон и за повредите од ставот (3) на овој член ед-
наш му била изречена  глоба за сторен прекршок.   

(4)  Решението од ставот (1) на овој член е конечно 
и извршно, а против истото, е дозволена тужба пред 
управен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на 
решението. 

(5) Овластеното службено лице поведува постапка 
за порамнување, односно прекршочна постапка во слу-
чаите од ставот (3) алинеи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој член. 

(6) Доколку овластеното службено лице утврди де-
ка не се постапува согласно со  одредбите на членовите 
81 став (1) алинеи 1, 2, 3 и 4 и 79-а алинеја 2 од овој за-
кон, Агенцијата до Комората доставува предлог за од-
земање на овластувањето за овластен геодет, а Комора-
та е должна по предлогот да постапи во рок од осум де-
на од денот на доставувањето на предлогот.“ 

 
Член 47 

Членот 193 се менува и гласи:      
„(1) Врз основа на  решението од членот 192-в став 

(1) од овој закон, се врши бришење на трговецот пое-
динец овластен геодет, односно трговското друштво за 
геодетски работи од Именикот на трговци поединци 
овластени геодети и трговски друштва за геодетски ра-
боти што се води при Агенцијата. 

(2) Трговецот поединец овластен геодет, односно 
одговорното лице во трговското друштво за геодетски 
работи, по одземање на лиценцата за вршење на гео-
детски работи не може во рок од пет години да се реги-
стрира како трговец поединец овластен геодет, однос-
но да основа трговско друштво за геодетски работи.“ 

                                                
Член 48 

Членот 194 се брише. 
 

Член 49 
По членот 195 се додава нов член 195-а, кој гласи: 
 

„Член 195-а 
Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече на овластениот геодет 
вработен кај трговец поединец овластен геодет и во тр-
говско друштво за геодетски работи ако овластениот 
геодет: 

- геодетските работи не ги врши согласно со одред-
бите од овој закон и прописите донесени врз основа на 
него, како и согласно со правилата и стандардите на ге-
одетската струка (член 79-а алинеја 1), 

- секој геодетски елаборат изготвен во писмена 
форма своерачно не го потпишува и на него не става 
свој печат, а геодетскиот елаборат изготвен во еле-
ктронска форма не го потпишува со валиден сертифи-
кат издаден од овластен издавач (член 79-а алинеја 2), 
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-  не ги користи податоците од катастарот на нед-
вижностите и  не ги користи само за намената за која 
се издадени (член 79-а алинеја 3), 

- не наплаќа надоместок за извршените геодетски 
работи согласно со овој закон и тарифникот од членот 
94 од овој закон (член 79-а алинеја 4) и 

- врши прием на странки и издава податоци од из-
вршените геодетски работи надвор од седиштето на тр-
говецот поединец овластен геодет, трговското друштво 
за геодетски работи, односно надвор од седиштето на 
основаните подружници (член 79-а алинеја 5).“ 
 

Член 50 
Членот 196 се менува и гласи: 
„(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече  на трговското 
друштво за геодетски работи, ако: 

1) во називот го содржи зборот „катастар“ (член 73 
став (5)); 

2) не ги исполнува условите предвидени со овој за-
кон по однос на просториите и опремата потребни за 
извршување на геодетските работи (членови 88 став (2) 
алинеја 4 и 89 став (2)) и 

3) барањата на странките за вршење на геодетските 
работи не ги заведува во деловодната книга и подато-
ците за заведените барања не ги доставува до Агенци-
јата  (член 95).  

(2) Глоба во износ од 750 до 1.500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече  на одговорното лице 
во трговското друштво за геодетски работи за прекр-
шокот од ставот (1) на овој член. 

(3) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече  на овластениот геодет 
регистриран како трговец поединец за прекршокот од 
ставот (1) на овој член.“ 

 
Член 51 

По членот 196 се додаваат три нови члена 196-а, 
196-б и 196-в, кои гласат: 

 
„Член 196-а 

(1) Глоба во износ од 4.000 до 8.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на тр-
говското друштво за геодетски работи, ако: 

1) не овозможи непречено вршење на работите на 
овластеното службено лице или не обезбеди услови не-
опходни за работа и утврдување на фактичката состој-
ба и не ги стави на увид исправите и податоците кои се 
потребни за вршење на работите (член 192-б став (1)); 

2) не ги отстрани утврдените неправилности во рок 
од пет работни дена  (член 192-б став (3));   

3) не е регистрирано со претежна дејност за вршење 
на геодетски работи (член 75); 

4) геодетските работи не ги врши согласно со 
одредбите од овој закон и прописите донесени врз ос-
нова на него, како и согласно со правилата и стандар-
дите на геодетската струка (член 90); 

5) не е осигурено од одговорност за штета која би 
можело да им ја причина на трети лица при вршењето 
на геодетските работи и уредно не го продолжува оси-
гурувањето од одговорност (член 87); 

6) при вршењето на геодетските работи не ги кори-
сти податоците од катастарот на недвижностите и не ги 
користи исклучиво за намената за која се издадени 
(член 93); 

7) за извршените геодетски работи наплаќа надоме-
сток кој не е во согласност со членот 94 од овој закон; 

8) не ги исполнува условите предвидени со овој за-
кон по однос на вработените (членови 88 став (2) али-
неја 2 и 89 став (2)); 

9) вработен во Агенцијата врши дејност како сопс-
твеник или партнер во трговското друштво за геодет-
ски работи или пак геодетските работи кај трговското 
друштво за геодетски работи ги извршуваат лица вра-
ботени во Агенцијата (член 25); 

10) врши прием на странки и издава податоци од 
извршените геодетски работи надвор од просториите 
на неговото седиште, односно надвор од седиштето на 
основаните подружници и 

11) изготвува геодетски елаборати без претходно 
извршен премер и увид на недвижностите на самото 
место. 

(2) Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече  на одговорното 
лице во трговското друштво за геодетски работи за 
прекршокот од ставот (1) на овој член. 

(3) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече  на овластениот ге-
одет регистриран како трговец поединец за прекршо-
кот од ставот (1) на овој член.  

 
Член 196-б 

(1) За прекршоците утврдени во овој закон, прекр-
шочна постапка води и прекршочни санкции изрекува 
Агенцијата (во натамошниот текст: прекршочен орган).  

(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој 
член пред прекршочен орган ја води Комисија за одлу-
чување по прекршок (во натамошниот текст: Прекр-
шочната комисија) формирана од страна на директорот 
на Агенцијата. 

(3) Прекршочната комисија е составена од претсе-
дател и два члена. Претседателот е дипломиран прав-
ник со положен правосуден испит и работно искуство 
од пет години во својата област, а членовите се со ви-
соко образование и работно искуство од пет години во 
својата област од кои еден дипломиран правник, а дру-
гиот дипломиран геодетски инженер. 

(4) Прекршочната комисија се избира на секои три 
години. 

(5) Покрај членовите на Прекршочната комисија, 
директорот на Агенцијата определува и секретар кој 
врши административни работи за Комисијата и заме-
ник-претседател и заменици-членови кои по исклучок 
учествуваат во работата на Комисијата во случај на 
отсуство на некој од членовите на Комисијата. 

(6) Прекршочната комисија донесува Деловник за 
својата работа и води единствена евиденција за прекр-
шоците, изречените санкции и донесените одлуки. 

(7) Членовите на Прекршочната комисија имаат 
право на награда за својата работа во Прекршочната 
комисија што ја определува Управниот одбор на Аген-
цијата која треба да биде разумно соодветна на значе-
њето, обемот на работа на членовите и сложеноста на 
прекршоците. 

(8) Прекршочната комисија работи во совет, а одлу-
чува со мнозинство гласови од вкупниот број членови. 

(9) Претседателот и членовите на Прекршочната 
комисија се самостојни и независни  во работата на 
Прекршочната комисија и одлучуваат врз основа на 
своето стручно знаење и самостојно убедување. 

(10) Прекршочната комисија има право да изведува 
докази и собира податоци кои се неопходни за утврду-
вање на прекршокот, како и да врши други работи и 
презема дејствија утврдени со овој закон, Законот за 
прекршоците или со друг закон.  

(11) Решението на Прекршочната комисија со кое 
се изрекува прекршочна санкција е конечно и извршно, 
а против истото може да се поднесе тужба пред упра-
вен суд.   
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Член 196-в 
(1) Кога овластеното службено лице при Агенција-

та ќе утврди дека е сторен прекршок предвиден со овој 
закон ќе поднесе барање за поведување прекршочна 
постапка пред Прекршочната комисија.  

(2) Пред поднесување на барање за поведување на 
прекршочна постапка овластеното службено лице е 
должно на сторителот на прекршокот да му предложи  
постапка за порамнување. 

(3) Кога сторителот на прекршокот е согласен за 
поведување на постапка за порамнување овластеното 
службено лице составува записник во кој се забележу-
ваат битните елементи на прекршокот, времето, место-
то и начинот на сторување на прекршокот, описот на 
дејството на прекршокот и лицата затекнати на самото 
место. 

(4) Доколку сторителот го признае прекршокот ов-
ластеното службено лице при Агенцијата ќе му издаде 
платен налог заради наплата на глобата предвидена за 
прекршокот. Со потписот на платниот налог се смета 
дека сторителот на прекршокот се согласува да ја пла-
ти предвидената глоба.  

(5) Сторителот на прекршоците е должен да ја пла-
ти глобата во рок од осум дена од денот на приемот на 
платниот налог на сметка на Агенцијата. Сторителот ќе 
плати само половина од изречената глоба доколку пла-
ќањето го изврши во рокот од осум дена. 

(6) Ако сторителот на прекршокот не ја плати гло-
бата во рокот определен во ставот (5) на овој член ов-
ластеното службено лице при Агенцијата ќе поднесе 
барање за поведување на прекршочна постапка пред 
надлежната Прекршочна комисија.“ 

 
Член 52 

Податоците преземени од интабулационите книги 
од надлежните судови и обработени во електронска 
форма, Агенцијата ги внесува во ГКИС во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон и 
истите ги објавува на веб страницата на Агенцијата. 

По истекот на рокот од ставот 1 на овој член, пода-
тоците од интабулационите книги од кои не може да се 
идентификуваат недвижностите или носителите на 
правата на недвижностите за кои се однесуваат, или 
недвижностите за кои се однесуваат се со незапишани 
права, Агенцијата ги објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“ и на веб страницата на Аген-
цијата. 

Заинтересираните субјекти во рок од пет години од 
објавувањето на податоците од ставот  2 на овој член 
можат да поднесат пријава за запишување на правата 
на  недвижностите и за запишување на податоците од 
интабулационите книги во катастарот на недвижности-
те, кон која ќе достават правен основ за запишување на 
недвижностите и на податоците кои произлегуваат од 
интабулационите книги, геодетски елаборат и изјава за 
идентификација изготвени од трговец поединец овла-
стен геодет или трговско друштво за геодетски работи. 

По објавувањето на податоците од ставот 2 на овој 
член, Агенцијата  нема  да ги издава податоците од ин-
табулационите книги и да ги брише хипотеките запи-
шани во нив. 

 
Член 53 

Запишувањата извршени согласно со членот 147 од 
Законот за катастар на недвижности („Службен весник 
на Република Македонија“ број 40/2008, 158/10, 17/11 
и 51/11), се усогласуваат во одржување на катастарот 
на недвижности по пријава на странка или по службена 
должност согласно со членот 38 од овој закон со кој се 
менува членот 147 од Законот. 

Член 54 
По жалбите изјавени против решенијата за востано-

вување и одржување на катастарот на недвижностите 
донесени согласно со Законот за премер, катастар и за-
пишување на правата на недвижностите („Службен 
весник на Република Македонија“ број 27/86, 17/91, 
84/2005,109/2005 и 70/2006), одлучува Државната ко-
мисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен. 

 
Член 55 

Државните службеници  кои на денот на влегување-
то во сила на овој закон се распоредени на работно ме-
сто за кое е потребно геодетско образование, а за кое 
не ги исполнуваат пропишаните услови во актот за си-
стематизација на работните места и во Законот за др-
жавните службеници по однос на стекнатите кредити 
според ЕКТС, го задржуваат распоредувањето на ра-
ботното место, со обврска во рок од три години од вле-
гувањето во сила на овој закон да се стекнат со 300 
кредити според ЕКТС од областа на геодетските науки.   

 Вработените од  ставот 1 на овој член кои во рокот 
утврден во ставот 1 на овој член нема да се стекнат со 
300 кредити според ЕКТС од областа на геодетските 
науки, ќе бидат распоредени на работни места за кои 
ги исполнуваат условите пропишани во актот за систе-
матизација на работните места. 

 
Член 56 

Подзаконските акти чие донесување е утврдено со 
овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

                                                                                                                 
Член 57 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за катастар на недвижности. 

 
Член 58 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а одредбите на членот 12 ставови (1) и (3) од 
овој закон ќе се применуваат од денот на приемот на 
Република Македонија во Европската унија. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR KADASTER TË PATUNDSHMERIVE  
Neni 1 

Në Ligjin për kadaster të patundshmerive (“Gazeta 
Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 40/2008, 
158/10, 17/11 dhe 51/2011) në nenin 2 pika 4 ndryshohet si 
vijon:  

“”Person zyrtar” eshte personi që kryen regjistrim të të 
drejtave të patundshmerive gjate themelimit dhe mbajtjes 
së kadastres së patundshmerive, zbaton ndryshime në kada-
ster të patundshmerive, pergatit dhe publikon të dhena nga 
Sistemi Gjeodezik Kadastral Informativ;".       

Neni 2 
Titulli para nenit 5 dhe neni 5 ndryshohen si vijojne: 
 

“Bashkepunimi nderkombetar, sherbime konsultative dhe 
trajnime 

 
Neni 5 

(1) Agjencia për Kadaster të Patundshmerive (në tek-
stin e metejme: Agjencia) bashkepunon me organet ose in-
stitucionet kompetente të shteteve tjera nga fusha e: gjeo-
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dezise, drejtesise, kadastres së patundshmerive dhe puneve 
informatike me qellim të avancimit dhe zhvillimit teknik të 
Sistemit Gjeodezik Kadastral Informativ. 

(2) Agjencia mund të kryeje sherbime konsultative dhe 
të kryeje trajnime në vend dhe jashte vendit, për pune nga 
fusha e themelimit dhe mbajtjes së kadastres së patundsh-
merive dhe për pune gjeodezike dhe informatike për formi-
min, menaxhimin, perparimin dhe zhvillimin teknik të Si-
stemit Gjeodezik Kadastral Informativ. 

(3) Sherbimet konsultative dhe trajnimet nga paragrafi 
(2) i ketij neni zbatohen nga persona profesioniste të pune-
suar në Agjenci, si dhe me angazhimin e personave profe-
sioniste juridike dhe fizike të vendit dhe të huaj, për cfare 
duhet të lidhin marreveshje me Agjencine.   

 (4) Të hyrat që realizohen nga sherbimet për konsultim 
dhe trajnimet nga paragrafi (2) i ketij neni, paguhen në llo-
gari të vecante vetefinancuese të Agjencise. 

(5) Deri në dy të tretat e të hyrave nga paragrafi (4) i 
ketij neni shfrytezohen për pagese të personave të jashtem 
profesioniste fizike dhe juridike për sherbime konsultative 
dhe trajnime të zbatuara nga ata, ndersa pjesa tjeter e të 
hyrave të realizuara nga paragrafi (4) i ketij neni shfrytezo-
hen për modernizim, avancim të punes dhe pajisje të Ag-
jencise." 

 
Neni 3 

Në nenin 11 paragrafi (1) pas alinese 8 shtohen dy aline 
të reja 9 dhe 10, si vijojne: 

“-miraton akt me të cilin e percakton menyren e realizi-
mit të bashkepunimit, zbatimin e sherbimeve konsultative 
dhe trajnimeve si dhe menyren e ndarjes dhe shfrytezimit 
të të hyrave nga neni 5 i ketij ligji, 

- vendos si organ i shkalles së dyte për kundershtimet e 
punetoreve ndihmes për të drejtat, obligimet dhe pergjegje-
site e marredhenieve të punes,”. 

  
Neni 4 

Në nenin 15 paragrafi (1) alineja 1 ndryshohet si vijon: 
“-e prezanton dhe perfaqeson Agjencine para organeve 

kompetente, pervec para gjykatave kompetente, para të ci-
lave e perfaqeson Avokati Shteteror i Republikes së Maqe-
donise,". 

Pas alinese 9 shtohen dy aline të reja 10 dhe 11, si vi-
jojne: 

“-e propozon dhe zbaton aktin me të cilin e percakton 
menyren e realizimit të bashkepunimit, zbatimit të sherbi-
meve konsultative dhe trajnimeve si dhe menyren e ndarjes 
dhe shfrytezimit të të hyrave nga neni 5 i ketij ligji, 

-e nenshkruan marreveshjen nga neni 5 paragrafi (3) të 
ketij ligji,”. 

 
Neni 5 

Në nenin 17 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 
si vijon: 

“(2) Punen e sektoreve që ka të beje me kadastren e pa-
tundshmerive për komunat e kadastres në fushegropen e 
Shkupit, e koordinon Qendra për Kadaster të Patundshme-
rive Shkup."  

 
Neni 6 

Në titullin para nenit 19 fjalet: “dhe revizion” shlyhen. 
 

Neni 7 
Në nenin 23 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
“Nepunesve shteterore në Agjenci me arsim të kryer 

për gjeodezi, nepunesve shteterore që i kryejne punet nga 
neni 192 i ketij ligji si dhe nepunesve shteterore që kryejne 
kontroll të themelimit dhe mbajtjes së kadastres së pa-
tundshmerive, për shkak të natyres specifike të detyrave të 

punes dhe vecantive të kryerjes së detyrave dhe autorizi-
meve të vecanta, paga themelore dhe shtojca e pages për ti-
tull u rritet për 5%.”    

             
Neni 8 

Në nenin 29 paragrafi (4) pas lidhezes “dhe” shtohet 
lidheza “/ose”. 

 
Neni 9 

Në nenin 34 pas paragrafit (3) shtohen kater paragrafe 
të rinj (4), (5), (6) dhe (7) si vijojne: 

“(4) Të dhenat nga SGJKI-ja mund jepen me shkrim 
ose në forme elektronike. 

(5) Shperndarje të të dhenave nga SGJKI-ja, Agjencia 
mund të kryeje edhe nepermjet organeve tjera shteterore, 
sherbimeve publike dhe personave tjere juridike. 

(6) Subjektet nga paragrafi (5) i ketij neni të dhenat nga 
SGJKI-ja i marrin në forme elektronike të nenshkruar nga 
Agjencia, me certifikate valide të leshuar nga dhenesi i au-
torizuar, ndersa i shperndajne te shfrytezuesit e fundit me 
shkrim të verifikuara me nenshkrimin dhe vulen e tyre dhe 
ato jane dokumente publike. 

(7) Menyra e shperndarjes së të dhenave nepermjet 
subjekteve nga paragrafi (5) i ketij neni rregullohet me 
marreveshje të vecante të cilen e nenshkruan drejtori i Ag-
jencise me subjektet.”  

Neni 10 
Në nenin 57 pas fjales: “matjes” shtohen fjalet: “si dhe 

menyren e ndryshimit të kufijve të komunave kadastrale në 
të cilat eshte themeluar kadastra e patundshmerive”.  

Neni 11 
Në nenin 73 pas paragrafit (5) shtohet paragrafi i ri (6), 

si vijon: 
“(6) Tregtaret individe gjeodete të autorizuar dhe sho-

qerite tregtare për pune gjeodezike kryejne pranim të pale-
ve dhe japin të dhena nga punet e kryera gjeodezike në lo-
kalet e selise së tyre.” 

                                                    
Neni 12 

Neni 76 ndryshohet si vijon: 
“(1) Punet gjeodezike nga neni 73 paragrafet (1), (2) 

dhe (3) të ketij ligji mund t’i kryeje edhe personi juridik i 
huaj i regjistruar për kryerjen e puneve gjeodezike në shte-
tin anetar të Bashkimit Evropian, nese i ploteson kushtet 
nga neni 75 alinete 2, 3 dhe 4 të ketij ligji dhe punet gjeo-
dezike i realizon në pajtim me ligjet dhe dispozitat tjera të 
Republikes së Maqedonise nga fusha e puneve gjeodezike 
dhe gjate kesaj e njofton Agjencine për qellimin e kryerjes 
së puneve gjeodezike në Republiken e Maqedonise. 

(2) Inxhinier i huaj gjeodezik me autorizim nga shteti 
tjeter mund të kryeje pune gjeodezike në territorin e Re-
publiken e Maqedonise në kushte të reciprocitetit, nese pu-
net gjeodezike i kryen në pajtim me ligjet dhe dispozitat 
tjera të Republikes së Maqedonise nga fusha e puneve gje-
odezike dhe autorizimin për kryerjen e puneve gjeodezike 
e ka paraqitur në Dhomen e gjeodeteve të autorizuar (në 
tekstin e metejme: Dhoma). 

(3) Inxhinieri i huaj gjeodezik nga shteti anetar i Bashki-
mit Evropian, mund të kryeje pune gjeodezike në territorin e 
Republikes së Maqedonise, nese punet gjeodezike i kryen në 
pajtim me ligjet dhe dispozitat tjera të Republikes së Maqedo-
nise nga fusha e puneve gjeodezike dhe autorizimin për kryer-
jen e puneve gjeodezike e ka paraqitur në Dhome.“  

Neni 13 
Në nenin 78 paragrafin (1) alineja 2 ndryshohet si vi-

jon: 
“-të kete marre së paku 300 kredi sipas Sistemit Evro-

pian Kredi Transferi (SEKT) nga fusha e gjeodezise ose 
shkallen VII/1 të kryer të Fakultetit të ndertimtarise-studi-
me të gjeodezise, së paku me tre vite pervoje pune në punet 
gjeodezike,”.  
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Neni 14 
Neni 79 ndryshohet si vijon: 
“(1) Autorizimi për gjeodet të autorizuar leshohet për 

periudhen prej pese vitesh. 
(2) Autorizimi për gjeodet të autorizuar vazhdohet në 

çdo pese vite. 
(3) Për vazhdim të autorizimit për gjeodet të autorizuar 

pronari i autorizimit gjashte muaj para kalimit të afatit për 
vlefshmeri të autorizimit të leshuar, në Dhome parashtron 
kerkese. Me kerkese poseduesi i autorizimit parashtron ed-
he certifikate të leshuar nga Dhoma se gjate pese viteve ka 
ndjekur nga 20 orë edukim të vazhdueshem nga fusha e pu-
neve të gjeodezise.    

(4) Aktvendimi i Dhomes me të cilin nuk vazhdohet 
autorizimi për gjeodet të autorizuar eshte perfundimtar dhe 
ekzekutiv, e kunder të njejtit lejohet aktpadi në Gjykaten 
Administrative  në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të 
aktvendimit.” 

 
Neni 15 

Pas nenit 79 shtohet titull i ri dhe neni i ri 79-a, si vijojne: 
 

“Obligimet e gjeodetit të autorizuar 
 

Neni 79-a 
Gjeodeti i autorizuar obligohet që: 
-   punet gjeodezike t’i kryeje në pajtim me dispozitat e 

ketij ligji dhe rregullat e miratuara në baze të tij, si dhe në 
pajtim me rregullat dhe standardet e profesionit të gjeode-
zise, 

- çdo elaborat gjeodezik të pergatitur me shkrim ta 
nenshkruaje me doren e vet dhe të vendose në të vulen e tij, 
kurse elaboratin gjeodezik të pergatitur në forme elektroni-
ke ta nenshkruaje me certifikate valide të leshuar nga les-
huesi i autorizuar, 

-  t’i shfrytezoje të dhenat e kadastres së patundshmeri-
ve dhe t’i shfrytezoje vetem për qellimin për të cilin jane 
dhene,  

- të paguaje kompensim për punet e kryera gjeodezike 
në pajtim me kete ligj dhe listen tarifore nga neni 94 i ketij 
ligji, 

- të kryeje pranim të paleve dhe të jape të dhena nga 
punet e kryera gjeodezike vetem në seline e tregtarit indivi-
dual gjeodet i autorizuar, perkatesisht shoqerise tregtare 
për pune gjeodezike, 

- të paraqese kerkese për vazhdimin e autorizimit në 
afatin e percaktuar në nenin 79 paragrafi (3) të ketij ligji,  

- të ndjeke edukim të vazhdueshem nga fusha e puneve 
gjeodezike nga 20 orë në nivel vjetor dhe 

- t'i paguaje takse anetaresie vjetore Dhomes në lartesi 
të caktuar me Statutin e Dhomes.”  

                            
Neni 16 

Neni 81 ndryshohet si vijon: 
“(1) Autorizimi për gjeodet të autorizuar hiqet, nese: 
-gjeodeti i autorizuar në kryerjen e puneve gjeodezike 

nuk vepron në pajtim me kete ligj dhe dispozitat e miratua-
ra në baze të tij, si dhe në pajtim me rregullat dhe standar-
det e profesionit të gjeodetit, 

-elaboratet e perpiluara gjeodezike me shkrim nuk i 
nenshkruan me doren e vet dhe nuk i vulos, ndersa elabora-
tet gjeodezike të perpiluara në forme elektronike nuk i 
nenshkruan me certifikate valide të leshuar nga leshuesi i 
autorizuar, 

-nuk i shfrytezon të dhenat nga kadastra e patundshme-
rive dhe nuk i shfrytezon vetem për qellimin për të cilin ja-
ne publikuar,  

-arketon  kompensim për punet e kryera gjeodezike që 
nuk eshte në pajtim me kete ligj dhe listen tarifore nga neni 
94 i ketij Ligji, 

-nese i eshte kumtuar mase-ndalim për kryerjen e pro-
fesionit, veprimtarise ose detyres, 

-gjeodeti i autorizuar pjeserisht e humb aftesine për pune, 
-gjeodeti i autorizuar në afatin e caktuar në nenin 79 

paragrafin (3) të ketij ligji nuk parashtron kerkese për 
vazhdimin e autorizimit për gjeodet të autorizuar, 

-nuk ndjek edukim të vazhdueshem nga fusha e puneve 
gjeodezike nga 20 orë në nivel vjetor dhe 

-nuk i paguan takse anetaresie vjetore Dhomes në larte-
si të caktuar me Statutin e Dhomes.  

(2) Autorizimin për gjeodet të autorizuar nga paragrafi 
(1) i ketij neni e heq Dhoma me aktvendim. 

(3) Aktvendimi nga paragrafi (2) i ketij neni eshte per-
fundimtar dhe ekzekutiv, ndersa pala e pakenaqur mund të 
parashtroje aktpadi në Gjykaten Administrative. 

(4) Heqja e autorizimit regjistrohet në Listen e emrave 
të gjeodeteve të autorizuar që mbahet në Dhome, ndersa 
Dhoma obligohet që për ndryshimin e Listes së emrave, 
menjehere ta informoje Agjencine.“   

  
Neni 17 

Neni 82 shlyhet. 
 

Neni 18 
Në nenin 83 paragrafin (1) pas fjaleve: ”alineja 1” vihet 

presje dhe shtohen numrat:  “2, 3 dhe 4”. 
 

Neni 19 
Në titullin para nenit 84 fjalet: “sanksion për kunder-

vajtje” zevendesohen me fjalet: “mase ndalim për kryerjen 
e profesionit, veprimtarise ose detyres”. 

 
Neni 20 

Në nenin 84 numrat “2 dhe 3” zevendesohen me nu-
mrat “5 dhe 6”, ndersa fjalet: “sanksion për kundervajtje” 
zevendesohen me fjalet: “mase ndalim për kryerjen e pro-
fesionit, veprimtarise ose detyres”. 

 
Neni 21 

Në titullin para nenit 85 pas fjaleve: “gjeodet i autori-
zuar” vihet presje dhe shtohen fjalet: “mosndjekje të eduki-
mit të vazhdueshem nga fusha e puneve gjeodezike dhe 
mospagim të anetaresise vjetore”. 

 
Neni 22 

Në nenin 85 paragrafet (1) dhe (2) fjalet: “alineja 4” ze-
vendesohen me fjalet: “alinete 7, 8 dhe 9”. 

 
Neni 23 

Neni 86 ndryshohet si vijon: 
“Menyren e kryerjes së puneve gjeodezike për dediki-

me të vecanta, si dhe formen dhe permbajtjen e elaborateve 
gjeodezike për pune të kryera gjeodezike për dedikime të 
vecanta, menyren e marrjes, vazhdimit dhe heqjes së auto-
rizimit për gjeodet të autorizuar, formen dhe permbajtjen e 
formularit të autorizimit për gjeodet të autorizuar, si dhe 
formen dhe menyren e mbajtjes së Listes së gjeodeteve të 
autorizuar dhe Regjistrit të vulave të gjeodeteve të autori-
zuar, i percakton Keshilli Drejtues i Agjencise.”  

 
Neni 24 

Pas nenit 89 shtohet titull i ri dhe neni i ri 89-a, si vijojne: 
 
“Leshimi dhe heqja e vules së gjeodetit të autorizuar 

 
Neni 89-a 

(1) Gjeodetit të autorizuar të punesuar te tregtari indi-
vid gjeodet i autorizuar ose në shoqeri tregtare për pune 
gjeodezike, Keshilli Drejtues i Dhomes i jep vule të gjeo-
detit të autorizuar.  
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(2) Për vulat e leshuara nga paragrafi (1) i ketij neni 
Keshilli Drejtues i Dhomes mban Regjister të vulave të 
gjeodeteve të autorizuar. 

(3) Në rast të heqjes së autorizimit nga neni 81 i ketij 
ligji, Keshilli Drejtues i Dhomes ia heq vulen gjeodetit të 
autorizuar. 

(4) Heqja e vules regjistrohet në Regjistrin nga paragra-
fi (2) i ketij neni, ndersa  Dhoma obligohet që menjehere ta 
informoje Agjencine për ndryshimin.“ 

 
Neni 25 

Në nenin 91 paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
“Çdo elaborat gjeodezik i perpiluar me shkrim duhet të 

jete i nenshkruar me dore nga gjeodeti i autorizuar, të 
permbaje vule nga gjeodeti i autorizuar dhe të jete i verifi-
kuar nga tregtari i autorizuar individ ose shoqeria tregtare 
për pune gjeodezike. Elaborati gjeodezik i perpiluar në for-
me elektronike nenshkruhet nga gjeodeti i autorizuar me 
certifikate valide të leshuar nga leshuesi i autorizuar.”  

 
Neni 26 

Në nenin 96 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), 
si vijon: 

“(2) Gjeodetet e autorizuar nga paragrafi (1) i ketij neni 
i paguajne takse anetaresie vjetore Dhomes në lartesi të ca-
ktuar me Statutin e Dhomes.”  

Paragrafet (2), (3) dhe (4) behen paragrafe (3), (4) dhe 
(5). 

 
Neni 27 

Në nenin 97 paragrafi (2) fjalet: “me proceduren për 
konfirmimin e autorizimit të inxhinierit të huaj gjeodet" ze-
vendesohen me fjalet: "me menyren për leshimin dhe heq-
jen e vules së gjeodetit të autorizuar."   

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:  
"Nese Dhoma nuk i menjanon mangesite nga paragrafi 

(3) alineja 1 të ketij neni, autorizimet publike i hiqen ose i 
kufizohen më së shumti deri në një vit, me vendim të drej-
torit të Agjencise."  

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), si vijon: 
“(5) Aktvendimi nga paragrafi (4) i ketij neni eshte per-

fundimtar dhe ekzekutiv, ndersa  kunder të njejtit lejohet 
padi në Gjykaten Administrative  në afat prej 15 ditesh nga 
dita e pranimit të aktvendimit." 

 
Neni 28 

Në nenin 100 paragrafi (1) pas alinese 6 shtohet aline e 
re 7, si vijon: 

“-formon komision për zbatimin e procedures disipli-
nore për percaktimin e pergjegjesise së anetareve të Dho-
mes, të percaktuar me Statutin e Dhomes.” 

 
Neni 29 

Në nenin 101 paragrafi (2) alineja 6 ndryshohet si vi-
jon: 

“-mban Liste të emrave të gjeodeteve të autorizuar dhe 
Regjister të vulave të gjeodeteve të autorizuar,". 

 
Neni 30 

Në nenin 109 paragrafi 3 ndryshohet si vijon: 
"Permbledhja e dokumenteve ruhet në forme elektroni-

ke dhe/ose me shkrim si material arkivor me vlere të per-
hershme, në pajtim me dispozitat për pune arkivore.”  

 
Neni 31 

Në nenin 115 fjalet: “nepunesi shteteror” zevendesohen 
me fjalet: “personi zyrtar”.  

 
Neni 32 

Në nenin 118 paragrafet (3), (4) dhe (5) shlyhen. 

Neni 33 
Neni 119 shlyhet. 
 

Neni 34 
Në nenin 120 paragrafi (2) alineja 3 pas presjes shtohen 

fjalet:  “me të dhenat e adreses së tyre si dhe të dhena për 
NUAQ perkatesisht NUAS”. 

 
Neni 35 

Në nenin 122 në reshtin e dyte pas fjaleve: "planit ka-
dastral" vihet pike dhe fjalet deri në fund të fjalise shlyhen. 

 
Neni 36 

Neni 126 ndryshohet si vijon:     
“Në kadastren e patundshmerive regjistrohet e drejta e 

pronesise, nenformat e të drejtes së pronesise (bashkepro-
nesia dhe pronesia e perbashket), të drejta tjera reale (e 
drejta e servitutit, e drejta e hipotekes, e drejta për ngarkese 
reale dhe e drejta për qira reale juridike afatgjate të truallit 
ndertimor), e drejta për lizing, e drejta për pronesi fiducia-
re, koncesione të patundshmerive, qira të tokes bujqesore, 
si dhe të drejta dhe fakte tjera regjistrimi i të cilave eshte 
percaktuar me ligj.”  

 
Neni 37 

Në nenin 136 pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri 
(5), si vijon: 

“(5) Në rast të vellimit të zmadhuar të fleteparaqitjeve 
të parashtruara nga parashtruesi i njejte, Agjencia me pa-
rashtruesin e fleteparaqitjeve mund të lidhe marreveshje 
me të cilen e rregullon menyren e pageses." 

 
Neni 38 

Neni 147 ndryshohet si vijon:      
“Kur dallimet në siperfaqet e parcelave kadastrale jane 

më të medha se shmangiet e lejuara të caktuara në nenin 
146 të ketij ligji, për parcelat kadastrale merren të dhenat e 
grumbulluara me matjen krahasuar me gjendjen e planit 
kadastral nga kadastra e tokes dhe me bazat e prezantuara 
juridike, ndersa të dhenat në lidhje me të drejten dhe llojin 
e të drejtes merren nga bazat juridike, perkatesisht nga ka-
dastra e tokes.”  

 
Neni 39 

Në nenin 166 paragrafi (2) shlyhet. 
Paragrafi (3) behet paragraf (2). 
 

Neni 40 
Në nenin 168 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 

si vijon: 
"(2) Kur fleteparaqitja për regjistrimin e ndryshimit pa-

rashtrohet në forme elektronike, edhe shtojcat nga paragra-
fi (1) i ketij neni parashtrohen në forme elektronike, të 
nenshkruara me certifikate valide të leshuar nga leshuesi i 
autorizuar.” 

 
Neni 41 

Në nenin 173 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
“Për komunat kadastrale për të cilat eshte themeluar 

kadaster e patundshmerive në baze të planeve analoge ka-
dastrale, Agjencia kryen digjitalizim të planeve analoge ka-
dastrale. Kur gjate digjitalizimit do të konstatohet se kufijte 
e disa parcelave kadastrale nuk mund të digjitalizohen, be-
het kontroll i gjendjes faktike të parcelave kadastrale dhe të 
dhenat e fituara nga kontrolli harmonizohen me të dhenat 
nga evidenca zyrtare dhe perfshihen në planin digjital ka-
dastral. Me venie në aplikim të bazes së të dhenave nga 
planet digjitale kadastrale, do të shfrytezohen të dhenat e 
fituara nga planet digjitale kadastrale.” 
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Në paragrafin (2) shtohet fjali e re si vijon: “Vertetimi 
për siperfaqe digjitale miratohet pas kontrollit të kryer në 
evidencen zyrtare dhe perpilimit të procesverbalit për 
gjendjen faktike të konstatuar.”   

Neni 42 
Titulli para nenit 174 ndryshohet si vijon:  “Menjanimi 

i gabimeve”.  
Neni 43 

Në nenin 174 paragrafi (1) fjala “teknike” shlyhet. 
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  
“Gjate mbajtjes së kadastres së patundshmerive menja-

nohen edhe gabimet që kane të bejne me të dhenat për të 
drejtat dhe bartesit e të drejtave dhe për bartesit e pa-
tundshmerive të regjistruara gjate themelimit dhe mbajtjes 
së kadastres së patundshmerive, nese nuk jane bere ndrys-
hime gjate mbajtjes së kadastres së patundshmerive, gjë që 
konstatohet me inspektim në bazen juridike për regjistrim."  

Neni 44 
Pas nenit 174 shtohet titull i ri dhe neni i ri 174-a, si vi-

jojne: 
 

“Arkivimi në forme elektronike 
 

Neni 174-a 
Lendet e formuara me kerkesat për leshimin e të dhena-

ve nga SGJKI, paraqitjet për regjistrimin e ndryshimeve 
dhe korrigjimin e gabimeve që jane derguar në menyre ele-
ktronike dhe jane regjistruar në protokollin elektronik, ar-
kivohen në forme elektronike.”  

Neni 45 
Në nenin 192 paragrafi (2) pika 6 lidheza “dhe” në 

fund të pikes 6) zevendesohet me “pikepresje”, ndersa  pas 
pikes 7 shtohen dy pika të reja 8 dhe 9, si vijojne: 

“8) çdo elaborat gjeodezik i perpiluar me shkrim eshte i 
nenshkruar  me doren e vet nga gjeodeti i autorizuar, perm-
ban vule nga gjeodeti i autorizuar dhe eshte i verifikuar nga 
tregtari individual gjeodet i autorizuar ose shoqeria tregtare 
për pune gjeodezike, ndersa  elaborati gjeodezik i perpiluar 
në forme elektronike eshte i nenshkruar nga gjeodeti i auto-
rizuar me certifikate valide të leshuar nga leshuesi i autori-
zuar (neni 91 paragrafi (3)) dhe   

9) kryejne pranim të paleve dhe leshojne të dhena nga 
punet e kryera gjeodezike vetem në seline e tregtarit indivi-
dual gjeodet i autorizuar, perkatesisht në seline e shoqerise 
tregtare për pune gjeodezike (neni 73 paragrafi (6)).” 

 
Neni 46 

Pas nenit 192 shtohen tri nene të reja 192-a, 192-b dhe 
192-v, si vijojne: 

 
“Neni 192-a 

(1) Në kryerjen e puneve nga neni 192 të ketij ligji, 
zbatohen dispozitat e Ligjit për procedure të pergjithshme 
administrative,  nese me kete ligj nuk eshte rregulluar 
ndryshe. 

(2) Punet nga neni 192 i ketij ligji, i kryejne persona 
zyrtare të punesuar në Agjenci, të autorizuar nga drejtori i 
Agjencise. 

(3) Personat zyrtare jane të pavarur në kryerjen e pune-
ve nga paragrafi (2) i ketij neni. 

    
Neni 192-b 

(1) Tregtaret individe gjeodete të autorizuar dhe shoqe-
rite tregtare për pune gjeodezike, obligohen që personit 
zyrtar të autorizuar t'i mundesojne kryerje të papenguar të 
puneve, t'i sigurojne kushte të domosdoshme për pune dhe 
konstatim të gjendjes faktike dhe t’i kontrollojne të gjitha 
dokumentet dhe të dhenat e nevojshme. 

(2) Për punet e kryera personi zyrtar i autorizuar perpi-
lon procesverbal në të cilin konstatohen verejtjet, deklara-
tat dhe faktet dhe rrethanat tjera relevante  me prezantim të 
gjendjes së konstatuar faktike.    

(3) Nese gjate kryerjes së puneve nga neni 192 i ketij 
ligji konstatohet parregullsi në zbatimin e neneve 73 para-
grafi (5), 88 paragrafi (2) alineja 4 dhe 89 paragrafi (2) të 
ketij ligji në lidhje me lokalet e punes dhe 95 ketij ligji, në 
procesverbal konstatohet parregullsia e kryer, personi i au-
torizuar zyrtar fillon procedure për barazim, perkatesisht 
procedure për kundervajtje me sugjerim për menjanimin e 
parregullsise në afat prej pese diteve të punes.  

(4) Një ekzemplari të procesverbalit nga paragrafi (2) i 
ketij neni, personi i autorizuar zyrtar ia dergon tregtarit in-
divid gjeodet të autorizuar dhe shoqerise tregtare për pune 
gjeodezike në diten e kryerjes së puneve.   

Neni 192-v 
(1) Nese pas skadimit të afatit të parapare në nenin 

192-b paragrafi (3) të ketij ligji konstatohet se jane menja-
nuar parregullsite, miratohet konkluzion me të cilin nder-
pritet procedura, e  nese percaktohet se nuk jane menjanuar 
parregullsite e konstatuara, miratohet aktvendim për heqjen 
e licences. 

(2) Në rastin nga paragrafi (1) i ketij neni, si dhe kur do 
të konstatohet se tregtari individ gjeodet i autorizuar dhe 
shoqeria tregtare për pune gjeodezike nuk vepron në pajtim 
me nenet 73 paragrafi (6), 91 paragrafi (3), 93 dhe 94 para-
grafi (1) të ketij ligji, personi i autorizuar zyrtar fillon pro-
cedure për barazim, perkatesisht procedure për kundervajt-
je. 

(3) Licenca për kryerjen e puneve gjeodezike hiqet, ne-
se tregtari individ gjeodet i autorizuar dhe shoqeria tregtare 
për pune gjeodezike:  

- ka kryer cenim të dispozites nga neni 25 ketij ligji lid-
hur me konfliktin e interesave,  

- nuk i ploteson kushtet nga neni 75 ketij ligji lidhur me 
veprimtarine kryesore për kryerjen e puneve gjeodezike,  

- ka kryer parregullsi sa i perket obligimit për sigurim 
nga pergjegjesia për dëm nga neni 87 ketij ligji,   

- nuk i ploteson kushtet nga nenet 88 paragrafi (2) ali-
neja 2 dhe 89 paragrafi (2) të Ligjit lidhur me të punesuarit, 

- ka kryer parregullsi nga neni 90 ketij ligji,  
- nuk vepron në pajtim me nenin 192-b paragrafin (1) 

të ketij ligji dhe   
- nese për kundervajtjet nga neni 192-b paragrafi (3) të 

ketij ligji dhe për kundervajtjet nga paragrafi (3) të ketij 
neni një here i eshte kumtuar gjobe për kundervajtje të kr-
yer.   

(4) Aktvendimi nga paragrafi (1) i ketij neni eshte per-
fundimtar dhe ekzekutiv ndersa  kunder të njejtit lejohet 
padi në Gjykaten Administrative  në afat prej 15 ditesh nga 
dita e pranimit të aktvendimit. 

(5) Personi i autorizuar zyrtar fillon procedure për bara-
zim, perkatesisht procedure për kundervajtje në rastet nga 
paragrafi (3) alinete 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 të ketij neni. 

(6) Nese personi i autorizuar zyrtar konstaton se nuk 
veprohet në pajtim me dispozitat e neneve 81 paragrafit (1) 
alinete 1, 2, 3 dhe 4 të ketij ligji dhe 79-a alineja 2 ketij lig-
ji, Agjencia në Dhome parashtron propozim për heqjen e 
autorizimit për gjeodet të autorizuar, ndersa  Dhoma obli-
gohet që lidhur me propozimin të veproje në afat prej tete 
ditesh nga dita e parashtrimit të propozimit."  

Neni 47 
Neni 193 ndryshohet si vijon:      
“(1) Në baze të aktvendimit nga neni 192-v paragrafi 

(1), kryhet shlyerja e tregtarit individ gjeodet i autorizuar 
perkatesisht shoqerise tregtare për pune gjeodezike nga Li-
sta e emrave të tregtareve individe dhe shoqerive tregtare 
për pune gjeodezike që mbahet në Agjenci. 
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(2) Tregtari individ gjeodet i autorizuar perkatesisht 
personi pergjegjes në shoqerine tregtare për pune gjeodezi-
ke, pas heqjes së licences për kryerjen e puneve gjeodezike 
në afat prej pese vitesh  nuk mund të regjistrohet si tregtar 
individ gjeodet i autorizuar, perkatesisht të themeloje sho-
qeri tregtare për pune gjeodezike.” 

                                                
Neni 48 

Neni 194 shlyhet. 
 

Neni 49 
Pas nenit 195 shtohet nen i ri 195-a, si vijon: 
 

“Neni 195-a 
Gjobe në shume prej 1 500 deri 3 000 euro në kunderv-

lere me denare do t'i kumtohet gjeodetit të autorizuar të pu-
nesuar te tregtari individ-gjeodet i autorizuar dhe në shoqe-
ri tregtare për pune gjeodezike, nese gjeodeti i autorizuar: 

-punet gjeodezike nuk i kryen në pajtim me dispozitat e 
ketij ligji dhe rregullat e miratuara në baze të tij, si dhe në 
pajtim me rregullat dhe standardet e profesionit të gjeodetit 
(neni 79-a alineja 1), 

- çdo elaborat gjeodezik i perpiluar në forme të shkruar 
nuk e nenshkruan me doren e vet dhe në të nuk vendos vu-
len e tij, kurse elaboratin gjeodezik të pergatitur në forme 
elektronike nuk e nenshkruan me certifikate valide të les-
huar nga leshuesi i autorizuar (neni 79-a alineja 2), 

-  nuk i shfrytezon të dhenat nga kadastra e patundsh-
merive dhe nuk i shfrytezon vetem për qellimin për të cilin 
jane leshuar (neni 79-a alineja 3),  

- nuk arketon kompensim për punet e kryera gjeodezike 
në pajtim me kete ligj dhe listen tarifore nga neni 94 i Lig-
jit (neni 79-a alineja 4) dhe 

- kryen pranim të paleve dhe leshon të dhena nga punet 
e kryera gjeodezike jashte selise së tregtarit individual gje-
odet i autorizuar, shoqerise tregtare për pune gjeodezike 
perkatesisht selise së degeve të themeluara (neni 79-a ali-
neja 5),”. 

        
Neni 50 

Neni 196 ndryshohet si vijon: 
“(1) Gjobe në shume prej 2 000 deri 4 000 euro në kun-

dervlere me denare do t'i kumtohet shoqerise tregtare për 
pune gjeodezike, nese: 

1) në emer e permban fjalen “kadaster” (neni 73 para-
grafi (5)), 

2) nuk i ploteson kushtet e parapara me kete ligj sa i 
perket lokaleve dhe pajisjes të nevojshme për realizimin e 
puneve gjeodezike (nenet 88 paragrafi (2) alineja 4 dhe 89 
paragrafi (2)) dhe  

3) kerkesat e paleve për kryerjen e puneve gjeodezike 
nuk i regjistron në librin e protokollit dhe të dhenat për ker-
kesa nuk i dergon në Agjenci (neni 95).  

(2) Gjobe në shume prej 750 deri 1 500 euro në kun-
dervlere me denare do t’i kumtohet personit pergjegjes në 
shoqerine tregtare për pune gjeodezike për kundervajtjen 
nga paragrafi (1) i ketij neni. 

(3) Gjobe në shume prej 500 deri 1 000 euro në kun-
dervlere me denare do t’i kumtohet gjeodetit të autorizuar i 
regjistruar si tregtar individ, për kundervajtjen nga paragra-
fi (1) i ketij neni.” 

 
Neni 51 

Pas nenit 196 shtohen tri nene të reja 196-a, 196-b dhe 
196-v si vijojne: 

 
“Neni 196-a 

(1) Gjobe në shume prej 4 000 deri 8 000 euro në kun-
dervlere me denare do t'i kumtohet për kundervajtje shoqe-
rise tregtare për pune gjeodezike, nese: 

1) nuk i mundeson kryerje të papenguar të puneve  per-
sonit të autorizuar zyrtar ose nuk i siguron kushte të do-
mosdoshme për pune dhe konstatim të gjendjes faktike dhe 
nuk i paraqet në shikim dokumentet dhe të dhenat që jane 
të nevojshme për kryerjen e puneve (neni 192-b, paragrafi 
(1)); 

2) nuk i menjanon parregullsite e konstatuara në afat 
prej pese diteve të punes (neni 192-b paragrafi (3));   

3) nuk eshte i regjistruar me veprimtari kryesore për kr-
yerjen e puneve gjeodezike (neni 75); 

4) punet gjeodezike nuk i kryen në pajtim me dispozitat 
e ketij ligji dhe dispozitat e miratuara në baze të tij, si dhe 
në pajtim me rregullat dhe standardet e profesionit të gjeo-
dezise (neni 90); 

5) nuk eshte i siguruar nga pergjegjesia për dëm të cilin 
do të mund t’ua shkaktonte personave të trete gjate kryerjes 
së puneve gjeodezike dhe rregullisht nuk e vazhdon siguri-
min nga pergjegjesia (neni 87); 

6) gjate kryerjes së puneve të gjeodezise nuk i shfryte-
zon të dhenat nga kadastra e patundshmerive dhe nuk i 
shfrytezon vetem për qellimin për të cilin jane leshuar (ne-
ni 93);  

7) për punet e kryera gjeodezike arketon  kompensim 
që nuk eshte në pajtim me nenin 94 të ketij Ligji; 

8) nuk i ploteson kushtet e parapara me kete ligj sa i 
perket të punesuarve (nenet 88 paragrafi (2) alineja 2 dhe 
89 paragrafi (2)); 

9) i punesuar në Agjenci kryen veprimtari si pronar ose 
partner në shoqerine tregtare për pune gjeodezike ose punet 
gjeodezike në shoqerine tregtare për pune gjeodezike i kr-
yejne persona të punesuar në Agjenci (neni 25); 

10) kryen pranimin e paleve dhe leshon të dhena nga 
punet e kryera gjeodezike jashte lokaleve të selise së vet, 
perkatesisht jashte selise së degeve të themeluara dhe 

11) perpilon elaborate gjeodezike pa matje të kryer pa-
raprake dhe inspektim të patundshmerive aty për aty. 

(2) Gjobe në shume prej 2 500 deri 5 000 euro në kun-
dervlere me denare  do t’i kumtohet personit pergjegjes në 
shoqerine tregtare për pune gjeodezike për kundervajtjen 
nga paragrafi (1) i ketij neni. 

(3) Gjobe në shume prej 1 500 deri 3 000 euro në kun-
dervlere me denare  do t’i kumtohet gjeodetit të autorizuar 
i regjistruar si tregtar individ për kundervajtje nga paragrafi 
(1) i ketij neni. 

 
Neni 196-b 

(1) Për kundervajtjet e percaktuara me kete ligj, proce-
dure për kundervajtje mban edhe sanksione për kundervajt-
je kumton Agjencia (në tekstin e metejme: organi për kun-
dervajtje).  

(2) Proceduren për kundervajtje nga paragrafi (1) i ketij 
neni para organit për kundervajtje e mban Komisioni për 
Vendimmarrje për Kundervajtje (në tekstin e metejme: Ko-
misioni për Kundervajtje) i formuar nga drejtori i Agjenci-
se. 

(3) Komisioni për Kundervajtje eshte i formuar nga kr-
yetari dhe dy anetare. Kryetari eshte jurist i diplomuar me 
provim të dhene të jurisprudences dhe pervoje pune prej 
pese vitesh në fushen e vet, ndersa  anetaret jane me arsim 
të larte dhe pervoje pune prej 5 vitesh në fushen e vet prej 
të cileve njeri eshte jurist i diplomuar, ndersa  tjetri inxhini-
er i diplomuar i gjeodezise.  

(4) Komisioni për Kundervajtje zgjidhet në çdo tre vite. 
(5) Krahas anetareve të Komisionit për Kundervajtje, 

drejtori i Agjencise cakton edhe sekretar që kryen pune ad-
ministrative për komisionin dhe zevendeskryetar dhe ze-
vendesanetare të cilet me perjashtim marrin pjese në punen 
e komisionit në rast të mungeses së ndonjerit prej anetareve 
të komisionit. 
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(6) Komisioni për Kundervajtje miraton Rregullore për 
punen e vet dhe mban evidence unike për kundervajtjet, 
sanksionet e kumtuara dhe aktvendimet e miratuara. 

(7) Anetaret e Komisionit për Kundervajtje kane të 
drejte shperblimi për punen e vet në Komisionin për Kun-
dervajtje që e percakton Keshilli Drejtues i Agjencise, që 
duhet të jete racional dhe adekuat me rendesine, vellimin e 
punes së anetareve dhe kompleksitetin e kundervajtjeve. 

(8) Komisioni për Kundervajtje punon në keshill, nder-
sa  vendos me shumice të votave nga numri i pergjithshem 
i anetareve. 

(9) Kryetari dhe anetaret e Komisionit për Kundervajtje 
jane të pavarur dhe autonome në punen e Komisionit për 
Kundervajtje dhe vendosin në baze të diturise së tyre profe-
sionale dhe bindjes së pavarur. 

(10) Komisioni për Kundervajtje ka të drejte të nxjerre 
deshmi dhe grumbullon të dhena që jane të domosdoshme 
për konstatimin e kundervajtjes si dhe të kryeje pune tjera 
dhe të ndermarre veprime të caktuara me kete ligj, Ligjin 
për kundervajtje ose me ligj tjeter.  

(11) Aktvendimi i Komisionit për Kundervajtje me të 
cilin kumtohet sanksion për kundervajtje eshte perfundim-
tar dhe ekzekutiv, ndersa  kunder të njejtit mund të ngritet 
aktpadi në Gjykaten Administrative.   

 
Neni 196-v 

(1) Kur personi i autorizuar zyrtar i Agjencise do të 
konstatoje se eshte kryer kundervajtje e parapare me kete 
ligj, do të parashtroje kerkese për ngritje të procedures për 
kundervajtje para Komisionit për Kundervajtje.  

(2) Para parashtrimit të kerkeses për ngritje të procedu-
res për kundervajtje personi i autorizuar zyrtar, eshte i obli-
guar që kryeresit të kundervajtjes t’i parashtroje procedure 
për barazim. 

(3) Kur kryeresi i kundervajtjes pajtohet për ngritjen e 
procedures për barazim, personi i autorizuar zyrtar perpilon 
procesverbal në të cilin i shenohen elementet e rendesish-
me të kundervajtjes, kohen, vendin dhe menyren e kryerjes 
së kundervajtjes, pershkrimin e veprimit të kundervajtjes 
dhe personat e hasur aty për aty.  

(4) Nese kryeresi e pranon kundervajtjen personi i au-
torizuar zyrtar i Agjencise do t’i jape urdherpagese për ar-
ketim të gjobes së parapare për kundervajtje. Me nensh-
krim në urdherpagese konsiderohet se kryeresi i kunder-
vajtjes pajtohet që ta paguaje gjoben e parapare.  

(5) Kryeresi i kundervajtjeve eshte i obliguar që ta pa-
guaje gjoben në afat prej tete ditesh nga dita e pranimit të 
urdherpageses në llogari të Agjencise. Kryeresi do ta pagu-
aje vetem gjysmen e gjobes së kumtuar nese pagesen e kr-
yen në afat prej tete ditesh. 

(6) Nese kryeresi i kundervajtjes nuk e paguan gjoben 
në afatin e percaktuar në paragrafin (5) të ketij neni, perso-
ni i autorizuar zyrtar i Agjencise do të parashtroje kerkese 
për ngritje të procedures për kundervajtje para Komisionit 
për Kundervajtje.” 

 
Neni 52 

Të dhenat e ndermarra nga librat e intabulacionit nga 
gjykatat kompetente dhe të perpunuara në forme elektroni-
ke, Agjencia i perfshin në SGJKI në afat prej gjashte mu-
ajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji dhe të njejtat i 
publikon në ueb faqen e Agjencise. 

Pas skadimit të afatit nga paragrafi 1 i ketij neni, të 
dhenat nga librat e intabulacionit nga të cilat nuk mund të 
identifikohen patundshmerite ose bartesit e të drejtave të 
patundshmerive me të cilet kane të bejne, ose patundshme-
rite me të cilat kane të bejne jane me të drejta të paregji-
struara, Agjencia i publikon në “Gazeten Zyrtare të Repub-
likes së Maqedonise” dhe ueb faqen e Agjencise. 

Subjektet e interesuara në afat prej pese vitesh nga pub-
likimi i të dhenave nga paragrafi 2 i ketij neni mund të pa-
rashtrojne fleteparaqitje për regjistrimin e të drejtave të pa-
tundshmerive dhe për regjistrimin e të dhenave nga librat e 
intabulacionit në kadastren e patundshmerive, me të cilen 
do të paraqesin baze juridike për regjistrimin e patundsh-
merive dhe të dhenave të cilat rezultojne nga librat e inta-
bulacionit, elaborat gjeodezik dhe deklarate për identifikim 
të pergatitura nga tregtari individ gjeodet i autorizuar ose 
shoqeria tregtare për pune gjeodezike. 

Pas publikimit të të dhenave nga paragrafi 2 i ketij ne-
ni, Agjencia nuk do t'i leshoje të dhenat nga librat e intabu-
lacionit dhe t’i shlyeje hipotekat e regjistruara në to. 

 
Neni 53 

Regjistrimet e kryera në pajtim me nenin 147 të Ligjit 
për kadaster të patundshmerive (“Gazeta Zyrtare e Repub-
likes së Maqedonise” numer 40/2008, 158/10, 17/11 dhe 
51/11), harmonizohen në mbajtjen e kadastres së patundsh-
merive në baze të fleteparaqitjes së pales dhe me detyre 
zyrtar në pajtim me nenin 38 të ketij ligji me të cilin ndrys-
hohet neni 147 i Ligjit. 

 
Neni 54 

Për ankesat e parashtruara kunder aktvendimeve për 
themelimin dhe mbajtjen e kadastres së patundshmerive të 
miratuara në pajtim me Ligjin për matje, kadaster dhe reg-
jistrim të të drejtave të patundshmerive ("Gazeta Zyrtare e 
Republikes së Maqedonise" numer 27/86, 17/91, 
84/2005,109/2005 dhe 70/2006), vendos Komisioni Shtete-
ror për Vendimmarrje në Procedure Administrative  dhe 
Procedure të Marredhenies së Punes në Shkalle të Dyte. 

 
Neni 55 

Nepunesit shteterore të cilet më diten e hyrjes në fuqi të 
ketij ligji jane sistemuar në vend të punes për të cilin nevo-
jitet arsim gjeodezik, e  për të cilin nuk i plotesojne kushtet 
e percaktuara në aktin e sistematizimit të vendeve të punes 
dhe në Ligjin për nepunes shteterore lidhur me kredite e fi-
tuara sipas SEKT-së, e mbajne sistemimin e vendit të pu-
nes, me obligim që në afat prej tre vitesh nga hyrja në fuqi  
e ketij ligji, të marrin 300 kredi sipas  SEKT-së nga fusha e 
shkencave gjeodezike.   

Të punesuarit nga paragrafi 1 i ketij neni të cilet në afa-
tin e caktuar në paragrafin 1 të ketij neni nuk do të fitojne 
300 kredi sipas SEKT-së nga fusha e shkencave gjeodezi-
ke, do të sistematizohen në vende të punes për të cilat i plo-
tesojne kushtet në aktin për sistematizim të vendeve të pu-
nes.  

 
Neni 56 

Aktet nenligjore miratimi i të cilave eshte caktuar me 
kete ligj, do të miratohen në afat prej gjashte muajsh nga 
dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 
 

Neni 57 
Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvenes i Kuvendit 

të Republikes së Maqedonise, të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për kadaster të patundshmerive.  

 
Neni 58 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”, ndersa  
dispozitat e nenit 12 paragrafet (1) dhe (3) të ketij ligji do 
të zbatohen nga dita e aderimit të Republikes së Maqedoni-
se në Bashkimin Evropian. 
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2004. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБРА-

ЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ 
 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за образование на возрасните, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 11 јуни 2012 година. 
  
  Бр. 07- 2680/1                                Претседател 

11 јуни 2012 година             на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ 
 

Член  1 
Во Законот за образование на возрасните (“Служ-

бен весник на Република Макеоднија” број 7/2008, 
17/11 и 51/11), во членот 2 точка 7  по зборовите: „се 
програми“ се додаваат зборовите: „за формално обра-
зование“. 

По точката 7 се додава нова точка 8, која гласи: 
„8. Посебни програми се програми за неформално 

образование за стекнување на знаења, вештини и ком-
петенции;“. 

Во точката 8 која станува точка 9 зборовите: „јавна 
програма“ се заменуваат со зборовите: „јавно призната 
програма“. 

Точките 9 и 10 стануваат точки 10 и 11. 
 

Член 2 
Во членот 3 став 1 сврзникот „и“ се заменува со за-

пирка и по зборот „неформално“ се додаваат зборови-
те: „и информално“. 

По точката 2  се додава нова точка 3, која гласи:  
„3. Информално учење на возрасните означува 

активности во кои возрасните ги прифаќаат ставовите 
и позитивните вредности, вештините и знаењата од се-
којдневните искуства  и други влијанија од својата око-
лина.“  

Член 3 
Во членот 5 зборовите: „на граѓани“ се бришат. 
 

Член 4 
Во членот 7 алинејата 5 се брише. 
Во алинејата 6 по зборот „установи“ се додаваат 

зборовите: „и институции“. 
 

Член 5 
Во членот 10 по алинејата 1 се додава нова алинеја 

2, која гласи: 
„- предлага годишни акциони планови за импле-

ментација на Стратегијата за образование на возрасни-
те,“. 

Член 6 
Во членот 11 алинеја 5 по зборот „самоуправа“ за-

пирката се брише и се додаваат зборовите: „и ги доста-
вува на верификација до Центарот“. 

По алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи: 
„- води општински регистар за установи и институ-

ции кои реализираат јавно признати програми.“ 
 

Член 7 
Во членот 12 алинеја 4 точката на крајот од речени-

цата се брише и се додаваат зборовите: „и ги доставува 
на верификација до Центарот“. 

 
Член 8 

Во членот 13 алинеја 3 точката на крајот од речени-
цата се брише и се додаваат зборовите: „и ги доставува 
на верификација до Центарот“. 

 
Член 9 

Во членот 17 став 2 зборовите: „и лиценцирани“ се 
бришат. 

Во ставот 3 зборот „лиценцирани“ се заменува со 
зборот „верифицирани“. 

 
Член 10 

Во членот 18 став 3 по зборот „возрасните“ се дода-
ваат зборовите: „а ги верифицира Центарот“. 

 
Член 11 

Во членот 21 став 2 по зборовите: „организира во“ 
се додаваат зборовите: „Центарот, како и во“. 

 
Член 12 

По членот 21 се додаваат два нови члена 21-а и 21-
б, кои гласат: 

 
„Верификација на посебни програми за образование на 

возрасните 
 

Член 21-а 
Установата или институцијата за образование на 

возрасни која сака да врши образование на возрасни за 
занимања, потребно е до Центарот да достави барање 
за верифицирање на посебната програма. 

За верифицирање на посебни програми, установата 
или институцијата за образование на возрасни до Цен-
тарот треба да поднесе:  

- барање за верификација на посебна програма, 
- документ за регистрирана дејност - образование 

на возрасни,   
- посебната програма во три копии, изработена во 

согласност со членот 19 од овој закон и 
- потврда за уплатени средства. 
Трошоците за верификација на програмите паѓаат 

на товар на поднесувачот на барањето. 
Висината на средствата за трошоците за верифика-

ција на програмите  ја утврдува Управниот одбор на 
Центарот врз основа на обемот и сложеноста на про-
грамата која се верифицира. 

  
Член 21-б 

Верификацијата на посебните програми за образо-
вание на возрасните ја врши Центарот по претходно 
доставено мислење на Комисијата за верификација на 
посебни програми за образование на возрасни (во ната-
мошниот текст: Комисијата за верификација), што ја 
формира директорот на Центарот. 

Комисијата за верификација е составена од три чле-
на еден член од Центарот и два члена стручни лица од 
областа на поднесената програма за верификација.  
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Претседателот на Комисијата е членот од Центарот.  
Центарот распишува јавен оглас за избор на струч-

ни лица за членови на комисии за верификација на по-
себни програми за образование на возрасни  и го обја-
вува на својата интернет страница и од пријавените 
кандидати кои ги исполнуваат условите од јавниот ог-
лас избира членови во Комисијата за верификација. 

Комисијата за верификација својата работа ја уре-
дува со деловник за работа. 

На членовите на Комисијата за верификација им 
следи надоместок за работата чија висина ја утврдува 
Управниот одбор на Центарот врз основа на бројот на 
дадените мислења за програмите кои се верифицираат. 

Начинот за верификација на посебните програми за 
образование на возрасните подетално ја утврдува 
Управниот одбор на Центарот.“ 

 
Член 13 

По членот 21 насловот „Верификација“ се менува и 
гласи: „Верификација на установи и институции за 
образование на возрасните“.  

Член 14 
Членот 22 се менува и гласи: 
„Верификација на установите и институциите за 

образование на возрасните врши Министерството. 
Установа и институција за образование на возрас-

ните може да реализира верификувани посебни програ-
ми за образование на возрасните, доколку има простор, 
опрема и кадар соодветен за реализација на тие програ-
ми, за што поднесува барање за верификација на уста-
новата или институцијата  преку Центарот до Мини-
стерството. 

Стандардите за опремата, просторот и кадарот од 
ставот 2 на овој член ги  утврдува министерот, на пред-
лог на Центарот. 

Начинот на верификација на установите и институ-
циите за образование на возрасните го пропишува ми-
нистерот. 

Министерот во рок од 60 дена од денот на поднесу-
вањето на барањето за верификација на установата  и 
институцијата донесува решение со кое одлучува по 
барањето за верификација на установата и институци-
јата (во натамошниот текст: решение за верификација). 

Доколку министерот не донесе решение за верифи-
кација, односно не донесе решение за одбивање на ба-
рањето во рокот од ставот 5 на овој член,  подносите-
лот на барањето има право во рок од три работни дена 
да поднесе барање до писарницата на министерот. До-
колку министерот нема писарница, барањето се подне-
сува во писарницата на седиштето на Министерството. 

Формата и содржината на образецот на барањето од 
ставот 6 на овој член ги пропишува министерот.          

Кон барањето за донесување на решението од ста-
вот 6 на овој член барателот доставува и копија од ба-
рањето од ставот 2 на овој член. 

Министерот е должен во рок од пет работни дена 
од денот на поднесување на барањето од ставот 6 на 
овој член до писарницата на министерот, да донесе ре-
шение со кое барањето за верификација е уважено или 
одбиено. 

Доколку министерот не донесе решение во рокот од 
ставот 9 на овој член, подносителот на барањето може 
да го извести Државниот управен инспекторат во рок 
од пет работни дена. 

Инспекторот е должен во рок од десет дена од де-
нот на приемот на известувањето од ставот 10 на овој 
член да изврши надзор во Министерството дали е спро-
ведена постапката согласно со закон и во рок од три 
работни дена од денот на извршениот надзор да го ин-
формира граѓанинот. 

Инспекторот по извршениот надзор согласно со за-
кон донесува решение со кое го задолжува министерот 
во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, 
односно да го одобри или одбие барањето и да го изве-
сти Државниот управен инспекторат за донесениот акт. 
Кон известувањето се доставува копија од актот со кој 
одлучил по поднесеното барање. 

Доколку министерот не одлучи во рокот од ставот 
12 на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за по-
ведување прекршочна постапка за прекршок утврден 
во Законот за управната инспекција и ќе определи до-
полнителен рок од пет работни дена, во кој министерот 
ќе одлучи по барањето за што во истиот рок ќе го изве-
сти инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето 
се доставува копија од актот со кој одлучил по барање-
то. 

Доколку министерот не одлучи и во дополнителни-
от рок од ставот 13 на овој член, инспекторот во рок од 
три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот ја-
вен обвинител и во тој рок ќе го информира подносите-
лот на барањето за преземените мерки. 

Доколку инспекторот не постапи по известувањето 
од ставот 11 на овој член, подносителот на барањето во 
рок од пет дена има право да поднесе приговор до пи-
сарницата на директорот на Државниот управен инспе-
кторат. Доколку директорот нема писарница, барањето 
се поднесува во писарницата на седиштето на Држав-
ниот управен инспекторат. 

Директорот на Државниот управен инспекторат е 
должен во рок од три работни дена од денот на прие-
мот да го разгледа приговорот од ставот 14 на овој 
член и доколку утврди дека инспекторот не постапил 
по известувањето од подносителот на барањето од ста-
вот 10 на овој член и/или не поднесе пријава согласно 
со ставот 13 на овој член, директорот на Државниот 
управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка за прекршок утврден во Зако-
нот за управната инспекција за инспекторот и ќе опре-
дели дополнителен рок од пет работни дена во кој инс-
пекторот ќе изврши надзор во Министерството дали е 
спроведена постапка согласно со закон и во рок од три 
работни дена од денот на извршениот надзор да го ин-
формира подносителот на барањето. 

Доколку инспекторот не постапи и во дополнител-
ниот рок од ставот 16 на овој член, директорот на Др-
жавниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во 
рок од три работни дена ќе го информира подносите-
лот на барањето за преземените мерки. 

Во случајот од ставот 17 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 18 на овој член директорот 
на Државниот управен инспекторат во рок од три ра-
ботни дена ќе го информира подносителот на барање-
то. 

Доколку директорот на Државниот управен инспе-
кторат не постапи согласно со ставот 14 на овој член, 
граѓанинот може да поднесе пријава до надлежниот ја-
вен обвинител во рок од осум работни дена.   

Доколку министерот не одлучи во рок од ставот 12 
на овој член, подносителот на барањето може да пове-
де управен спор пред надлежниот суд. 

Подзаконскиот акт од ставот 7 на овој член се доне-
сува во рок од 15 дена од денот на донесувањето на 
овој закон. 

По донесувањето на подзаконскиот акт истиот вед-
наш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавува на веб 
страницата на Министерството.“ 
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Член 15 
Членот 22-а се менува и гласи: 
„Министерството води Централен регистар за вери-

фикација на установите кои реализираат јавно призна-
ти програми за образование на возрасни. 

Општината, односно градот Скопје води општин-
ски регистар за установите кои реализираат јавно приз-
нати и посебни програми, односно за институциите кои 
реализираат посебни програми за образование на во-
зрасните од своето подрачје. 

Формата, содржината и начинот на водење на Цен-
тралниот регистар од ставот 1 на овој член и на оп-
штинскиот регистар од ставот 2 на овој член ги пропи-
шува министерот.“  

Член 16 
Во членот 36 алинеите 7, 8 и 9 се менуваат и гласат:  
„-  изготвува модели на јавно признати и посебни 

програми за образованието на возрасните, 
- врши верификација на посебни програми за обра-

зование на возрасните, 
- издава каталог на јавно признати и верифицирани 

посебни програми за образование на возрасните и го 
објавува на официјалната Интернет страница на Цента-
рот,“. 

Алинејата 13 се менува и гласи: 
„- издава каталог на верифицирани установи и ин-

ституции за образование на возрасните и го објавува на 
официјалната интернет страница на Центарот и Мини-
стерството,“. 

 
Член 17 

Во членот 44 став 5 алинеја 1 зборовите: „јавно 
призната“ се заменуваат со зборот „посебна“.  

Член 18 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за образование на возрасните.  

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR ARSIMIN E TË RRITURVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për arsimin e të rriturve ("Gazeta Zyrtare e 

Republikes së Maqedonise" numer  7/2008, 17/11 dhe 
51/11) në nenin 2 paragrafi 7 pas fjaleve: "jane programe" 
shtohen fjalet: "për arsimin formal". 

Pas pikes 7 shtohet pike e re 8, si vijon:  
"8. Programe të vecanta jane programe për arsim jofor-

mal për marrjen e njohurive, shkathtesive dhe kompetenca-
ve;".  

Në piken 8 që behet pike 9 fjalet: “program publik” ze-
vendesohen me fjalet: “program publikisht i njohur”.  

Piket 9 dhe 10 behen pika 10 dhe 11. 
 

Neni 2 
Në nenin 3 paragrafi 1 lidheza "dhe" zevendesohet me 

presje dhe pas fjales "joformal" shtohen fjalet: "dhe infor-
mal". 

Pas pikes 2 shtohet pike e re 3, si vijon:   
"3. Mesimi informal i të rriturve paraqet aktivitete në të 

cilat të rriturit i pranojne standardet dhe vlerat, shkathtesite 
dhe njohurite pozitive nga pervoja të perditshme dhe ndiki-
met tjera nga rrethina e vet." 

Neni 3 
Në nenin 5 fjala “qytetareve” shlyhet.  
              

Neni 4 
Në nenin 7 alineja 5 shlyhet.  
Në alinene 6 pas fjales “ente” shtohen fjalet: “dhe insti-

tucione”. 
 

Neni 5 
Në nenin 10 pas alinese 1 shtohet aline e re 2, si vijon:  
"-propozon plane aksionale vjetore për implementimin 

e Strategjise për arsimin e të rriturve,”. 
 

Neni 6 
Në nenin 11 alineja 5 pas fjales “vetadministrata”  pres-

ja shlyhet dhe shtohen fjalet: “dhe i dorezon në verifikim te 
Qendra”. 

Pas alinese 7 shtohet aline e re 8, si vijon: 
“- mban regjister komunal për entet dhe institucionet që 

realizojne programe të njohura publike.”  
 

Neni 7 
Në nenin 12 alineja 4 pika në fund të fjalise shlyhet dhe 

shtohen fjalet: “dhe i dorezon në verifikim te Qendra”. 
 

Neni 8 
Në nenin 13 alineja 3 pika në fund të fjalise shlyhet dhe 

shtohen fjalet: “dhe i dorezon në verifikim te Qendra”. 
 

Neni 9 
Në nenin 17 paragrafi 2 fjalet: “dhe të licencuara" 

shlyhen.  
Në paragrafin 3 fjalet: “të licencuara" zevendesohet me 

fjalet: "të verifikuara".  
 

Neni 10 
Në nenin 18 paragrafi 3 pas fjaleve: “të rriturve”, shto-

hen fjalet: “ndersa i verifikon Qendra”. 
 

Neni 11 
Në nenin 21 paragrafi 2 pas fjaleve: “organizohet në” 

shtohen fjalet: “Qender, si dhe në”. 
 

Neni 12 
Pas nenit 21 shtohen dy nene të reja 21 – a dhe 21 – b, 

si vijojne:  
 

“Verifikimi i programeve të vecanta për arsimin e të rriturve 
 

Neni 21 - a 
Enti ose institucioni për arsimin e të rriturve që do të 

kryeje arsimin e të rriturve për profesione, nevojitet që te 
Qendra të dorezoje kerkese për verifikimin e programit të 
vecante.   

Për verifikimin e programeve të posacme, enti ose in-
stitucioni për arsimin e të rriturve te Qendra duhet të dore-
zoje:   

- kerkese për verifikimin e programit të posacem,   
- dokument për veprimtarine e regjistruar – arsim i të 

rriturve,     
- program të vecante në tri kopje, i hartuar në pajtim 

me nenin 19 të ketij ligji dhe  
- vertetim për mjete të paguara.  
Shpenzimet për verifikimin e programeve bien në ngar-

kese të parashtruesit të kerkeses.  
Lartesine e mjeteve për shpenzimet për verifikimin e 

programeve, e percakton Keshilli Drejtues i Qendres në ba-
ze të vellimit dhe nderlikueshmerise së programit që verifi-
kohet.   
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Neni 21 - b 
Verifikimin e programeve të vecanta për arsimin e të 

rriturve e kryen Qendra pas mendimit paraprakisht të dore-
zuar të Komisionit për verifikimin e programit të vecante 
për arsimin e të rriturve (në tekstin e metutjeshem:  Komi-
sioni për Verifikim), që e formon drejtori i Qendres.  

Komisioni për verifikim perbehet prej tre anetareve: një 
anetar nga Qendra dhe dy anetare persona profesioniste 
nga sfera e programit të paraqitur për verifikim.    

Kryetari i komisionit eshte anetar nga Qendra.  
Qendra shpall konkurs publik për zgjedhjen e persona-

ve profesioniste për anetare të komisioneve për verifikimin 
e programeve të vecanta për arsimin e të rriturve dhe e 
shpall në ueb faqen e vet dhe nga kandidatet e paraqitur që 
i plotesojne kushtet nga shpallja publike, i zgjedh anetaret 
në Komisionin për Verifikim.  

Komisioni për Verifikim punen e vet e rregullon me 
rregullore për pune.  

Anetareve të Komisionit për verifikim u takon kompen-
sim për pune, lartesine e të cilit e percakton Keshilli Drej-
tues i Qendres në baze të numrit të mendimeve të dhena 
për programet që verifikohen.  

Menyren e verifikimit të programeve të vecanta për ar-
simin e të rriturve më hollesisht  e percakton Keshilli Drej-
tues i Qendres.” 

 
Neni 13 

Pas nenit 21 titulli “Verifikimi” ndryshohet  si vijon: 
“Verifikimi i enteve dhe institucioneve për arsimin e të rri-
turve”.  

 
Neni 14 

Neni 22 ndryshohet si vijon:  
“Verifikimin e enteve dhe institucioneve për arsimin e 

te rriturve e kryen Ministria.   
Enti dhe institucioni për arsimin e të rriturve mund të 

realizoje programe të posacme dhe të verifikuara për arsi-
min e të rriturve, nese ka lokal, pajisje dhe kuader perkates 
për realizimin e atyre programeve, për cfare parashtron  
kerkese për verifikimin e entit ose institucionit, nepermjet 
Qendres në Ministri. 

Standardet për pajisje, lokal dhe kuader nga paragrafi 2 
i ketij neni, i percakton ministri, me propozim të Qendres.  

Menyren e verifikimit të enteve dhe institucioneve për 
arsimin e të rriturve e percakton ministri.  

Ministri në afat prej 60 ditesh nga dita e parashtrimit të 
kerkeses për verifikimin e entit dhe institucionit miraton 
aktvendim me të cilin vendos për kerkesen për verifikimin 
e entit dhe institucionit (në tekstin e metutjeshem: aktven-
dim për verifikim).   

Nese ministri nuk miraton aktvendim për verifikim, 
perkatesisht nuk miraton aktvendim për refuzimin e kerke-
ses në afatin nga paragrafi 5 i ketij neni, parashtruesi i ker-
keses ka të drejte që në afat prej tri ditesh pune të parash-
troje kerkese në sekretarine e ministrit.  Nese ministri nuk 
ka sekretari, kerkesa parashtrohet në sekretarine e selise së 
Ministrise.  

Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafi 6 i 
ketij neni i percakton ministri.           

Me kerkese për miratimin e aktvendimit nga paragrafi 
6 i ketij neni kerkuesi dorezon edhe kopje të kerkeses nga 
paragrafi 2 i ketij neni.   

Ministri detyrohet që në afat prej pese ditesh pune nga 
dita e parashtrimit të kerkeses nga paragrafi 6 i ketij neni 
në sekretarine e ministrit,  të miratoje aktvendim me të ci-
lin kerkesa për verifikim pranohet ose e refuzohet. 

Nese ministri nuk miraton aktvendim në afatin nga pa-
ragrafi 9 i ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund ta infor-
moje Inspektoratin Shteteror Administrativ në afat prej pe-
se ditesh pune. 

Inspektori detyrohet që në afat prej dhjete ditesh nga 
dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi 10 i ketij neni, të 
kryeje mbikeqyrje në Ministri nese eshte zbatuar procedura 
në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri ditesh pune nga dita 
e mbikeqyrjes së kryer ta informoje qytetarin. 

Inspektori pas mbikeqyrjes së kryer në pajtim me ligjin, 
miraton aktvendim me të cilin e obligon ministrin që në 
afat prej dhjete ditesh të vendose për kerkesen e parashtru-
ar, perkatesisht ta lejoje ose ta refuzoje kerkesen dhe ta in-
formoje Inspektoratin Shteteror Administrativ për aktin e 
miratuar. Me kerkese parashtrohet kopje nga akti me te ci-
lin ministri ka vendosur për kerkesen e parashtruar. 

Nese ministri nuk vendos në afatin nga paragrafi 12 i ketij 
neni, inspektori do të parashtroje kerkese për ngritje të proce-
dures kundervajtese për kundervajtjen e percaktuar në Ligjin 
për inspeksion administrativ dhe do të caktoje afat plotesues 
prej pese ditesh pune, në të cilin ministri do të vendose për 
kerkesen për cfare në afatin e njejte do ta informoje inspekto-
rin për aktin e miratuar. Me njoftim parashtrohet kopje nga 
akti me te cilin ka vendosur për kerkesen. 

Nese ministri nuk vendos edhe në afatin plotesues nga 
paragrafi 13 i ketij neni, inspektori në afat prej tri ditesh 
pune do t'i parashtroje kallezim prokurorit publik kompe-
tent dhe në atë afat do ta  informoje parashtruesin e kerke-
ses për masat e ndermarra. 

Nese inspektori nuk vepron sipas njoftimit nga paragra-
fi 11 i ketij neni, parashtruesi i  kerkeses në afat prej pese 
ditesh pune ka të drejte të parashtroje kundershtim në se-
kretarine e drejtorit të Inspektoratit Shteteror Administra-
tiv. Nese drejtori nuk ka sekretari, kerkesa parashtrohet në 
sekretarine e selise së Inspektoratit Shteteror Administrativ 

Drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ detyrohet 
që në afat prej tri ditesh pune nga dita e pranimit ta shqyrtoje 
kundershtimin nga paragrafi 14 i ketij neni dhe nese konstaton 
se inspektori nuk ka vepruar sipas njoftimit të parashtruesit të 
kerkeses nga paragrafi 10 i ketij neni dhe/ose nuk parashtron 
kerkese në pajtim me paragrafin 13 të ketij neni, drejtori i Ins-
pektoratit Shteteror Administrativ do të parashtroje kerkese 
për ngritjen e procedures kundervajtese për kundervajtje të 
percaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ për inspekto-
rin dhe do të caktoje afat plotesuar prej pese ditesh pune në të 
cilin inspektori do te kryeje mbikeqyrje në ministri nese eshte 
zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri di-
tesh pune nga dita e mbikeqyrjes së kryer ta informoje parash-
truesin e kerkeses. 

Nese inspektori nuk vepron edhe në afatin plotesues 
nga paragrafi 16 i ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shtete-
ror Administrativ do t'i parashtroje kallezim prokurorit 
publik kompetent kunder inspektorit dhe në afat prej tri di-
tesh pune do ta informoje parashtruesin e kerkeses për ma-
sat e ndermarra. 

Në rast nga paragrafi 17 i ketij neni, drejtori i Inspekto-
ratit Shteteror Administrativ, menjehere e më së voni në 
afat prej një dite pune, do të autorizoje inspektor tjeter që 
ta realizoje mbikeqyrjen e kryer menjehere. 

Në rastet nga paragrafi 18 i ketij neni, drejtori i Inspe-
ktoratit Shteteror Administrativ, në afat prej tri ditesh pune 
e informon parashtruesin e kerkeses. 

Nese drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 
nuk vepron në pajtim me paragrafin 14 të ketij neni, qyteta-
ri  mund t'i parashtroje kallezim prokurorit  publik kompe-
tent në afat prej tete ditesh pune.   

Nese ministri nuk vendos në afatin nga paragrafi 12 i 
ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund të ngrite kontest 
administrativ në gjykaten kompetente. 

Akti nenligjor nga paragrafi 7 i ketij neni miratohet në 
afat prej 15 ditesh nga dita e miratimit të ketij ligji. 

Pas miratimit të aktit nenligjor i njejti menjehere, e me se 
voni në afat prej 24 oresh shpallet në ueb faqen e Ministrise". 
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Neni 15 
Neni 22 – a ndryshohet si vijon:  
“Ministria mban Regjister qendror për verifikimin e en-

teve që realizojne programe të pranuara publikisht për arsi-
min e të rriturve.  

Komuna, perkatesisht Qytetit i Shkupit mban regjister 
komunal për entet që realizojne programe të pranuara pub-
likisht dhe të posacme, perkatesisht për institucionet që re-
alizojne programe të posacme për arsimin e të rriturve nga 
rajoni i vet. 

Formen, permbajtjen dhe menyren e udheheqjes së 
Regjistrit qendror nga paragrafi 1 i ketij neni dhe të regji-
strit komunal nga paragrafi 2 i ketij neni, i percakton mini-
stri." 

 
Neni 16 

Në nenin 36 alinete 7, 8 dhe 9 ndryshohen si vijojne:   
“-harton modele për programe publikisht të pranuara 

dhe të posacme për arsimin e të rriturve,  
- kryen  verifikim të programeve të posacme për arsi-

min e të rriturve, 
- boton katalog për programet publikisht të pranuara 

dhe të verifikuara të posacme për arsimin e të rriturve dhe e 
publikon në faqen zyrtare të internetit të Qendres,".   

Alineja 13 ndryshohet si vijon:  
“- boton katalog të enteve dhe institucioneve të verifi-

kuara për arsimin e të rriturve dhe e publikon në faqen zyr-
tare të internetit të Qendres dhe Ministrise,".  

 
Neni 17 

Në nenin 44 paragrafi 5 alineja 1 fjalet: “publikisht të 
pranuar” zevendesohen me fjalet: “të vecante".  

 
Neni 18 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për arsimin e të rriturve.  

 
Neni 19 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në  
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”.   

__________ 
2005. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВ-
НОТО НАСЛЕДСТВО НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДО-
НИЈА НА ЧЛЕНСТВОТО ВО МЕЃУНАРОДНИОТ  

МОНЕТАРЕН ФОНД 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за правното наследство на Република  
Македонија на членството во Меѓународниот мо-
нетарен фонд, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 11 јуни 2012 година. 

  
  Бр. 07- 2681/1                                Претседател 

11 јуни 2012 година             на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРАВНОТО НАСЛЕДСТВО НА РЕПУБ-
ЛИКА  МАКЕДОНИЈА НА ЧЛЕНСТВОТО ВО  

МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД 
 

Член 1 
Во Законот за правното наследство на Република Ма-

кедонија на членството во Меѓународниот монетарен 
фонд („Службен весник на Република Македонија“ број 
23/93, 52/2009 и 118/10), членот 2 се менува и гласи: 

„На територијата на Република Македонија важат 
одредбите на Статутот на Фондот со изменувањата и до-
полнувањата од 28 јули 1969 година, 1 април 1978 година, 
11 ноември 1992 година и 23 септември 1997 година вле-
зени во сила на 10 август 2009 година, 28 април 2008 го-
дина влезени во сила на 18 февруари 2011 година, 5 мај 
2008 година влезени во сила на 3 март 2011 година, како и 
измените усвоени на 15 декември 2010 година.“ 

 
Член 2 

Текстот на измените и дополнувањата на Статутот 
на Фондот усвоени на 28 април 2008 година влезени во 
сила на 18 февруари 2011 година, усвоени на 5 мај 
2008 година влезени во сила на 3 март 2011 година, ка-
ко и усвоените измени и дополнувања на 15 декември 
2010 година од членот 1 од овој закон, се составен дел 
на овој закон. 

 
Член 3 

Измените и дополнувањата на Статутот на Фондот 
усвоени на 15 декември 2010 година од членот 1 од 
овој закон, ќе влезат во сила со денот на формалното 
известување на Фондот дека предложените измени и 
дополнувања се прифатени од три петтини од членови-
те кои имаат 85% од вкупното гласачко тело.  

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ 

МОНЕТАРЕН ФОНД ОД  28 АПРИЛ 2008 ГОДИНА 
 
1. Во членот XII оддел 3  (е) се менува и гласи: 
“(е) Секој извршен директор назначува заменик со 

целосно овластување за да го застапува кога тој ќе би-
де отсутен, доколку Одборот на гувернери може да 
усвојува правила овозможувајќи му на извршниот ди-
ректор избран од повеќе од определен број на членови 
да назначи двајца заменици. Таквите правила, доколку 
се усвојат, може да се изменат само во контекст на воо-
бичаениот избор на извршни директори и му налагаат 
на извршниот директор кој назначува двајца заменици 
да именува: 1) заменик кој ќе го застапува извршниот 
директор кога ќе биде отсутен, а двајцата заменици се 
присутни и 2) заменик кој ќе ги извршува овластувања-
та на извршниот директор според (ф) подолу. Кога из-
вршните директори кои ги назначуваат се присутни, за-
мениците можат да учествуваат на состаноци, но не 
можат да гласаат.“ 

2. Во членот XII оддел 5 (a) се менува и гласи: 
“(a) Вкупните гласови на секоја членка се еднакви 

на збирот од нејзините основни гласови и нејзините 
гласови врз основа на квота. 

(1) Основните гласови на секоја членка се бројот на 
гласови добиени како резултат на еднаквата поделба 
меѓу сите членки од 5,502 проценти од вкупниот збир 
на вкупниот број гласови на сите членки, под услов да 
нема незначителни основни гласови. 
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(2) Гласовите врз основа на квота на секоја членка 
се бројот на гласови добиени како резултат на рaспре-
делбата на еден глас за секој дел од неговата квота 
еквивалентен на 100.000 специjaлни права на влечење.” 

3. Во  Прилогот Л  ставот 2 се менува и гласи: 
“2.  Бројот на гласови доделени на членката не се 

даваат во секој орган на Фондот. Тие нема да бидат 
вклучени во пресметката на вкупниот број гласови, 
освен за следните намени: (a) прифаќањето на предло-
жена измена која се однесува само на Секторот за спе-
цијални права на влечење и (б) пресметувањето на ос-
новни гласови во согласност со членот XII оддел 5 (a) 
(1).” 

 
ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ 

МОНЕТАРЕН ФОНД ОД  5 МАЈ 2008 ГОДИНА 
 
1. Во членот XII оддел 6 (ф) (3) се менува и гласи: 
“(3) Фондот може да ја вложи валутата на членката 

која се чува во Инвестициската сметка за инвестиции 
коишто тој може да ги одреди, во согласност со прави-
ла и прописи усвоени од страна на Фондот со мнозинс-
тво од 70 % од вкупниот број гласови. Правилата и 
прописите усвоени во согласност со оваа одредба се 
соодветни со  (7), (8) и (9) подолу.” 

2. Во членот XII оддел 6 (ф) (6) се менува и гласи: 
“(6) Сметката за инвестиции се укинува во случај 

на ликвидација на Фондот и може да се укине, или пак 
може да се намали износот на инвестициите, пред ли-
квидација на Фондот со мнозинство од 70 %  од вкуп-
ниот број гласови.” 

3. Во членот V оддел 12 (х) се менува и гласи: 
“(х) До користењата наведени под (ф) погоре, Фон-

дот може да ја вложи валутата на членката која се чува 
во Специјална сметка за исплата за инвестиции кои мо-
же тој да ги одреди, во согласност со правила и пропи-
си усвоени од страна на Фондот со мнозинство од 70% 
од вкупниот број гласови. Приходот од инвестициите и 
каматата добиена според (ѓ) (2) погоре се ставаат на 
Специјалната сметка за исплата.” 

4.  Во членот V оддел 12 се додава (к), кое гласи: 
“(к) Секогаш кога според (ц) погоре, Фондот прода-

ва злато кое го стекнал по датумот на втората измена 
на овој статут, износот на средствата еквивалентни на 
цената на набавка на златото се става на Општата сме-
тка за средства и секој суфицит се става на Инвестици-
ската сметка за употреба во согласност со одредбите од 
членот XII оддел 6  (ф). Ако какво било злато стекнато 
од страна на Фондот по датумот на втората измена на 
овој статут е продадено по 7 април 2008 година, но 
пред датумот на влегувањето во сила на оваа одредба, 
тогаш, по влегувањето во сила на оваа одредба и покрај 
рокот одреден во членот XII оддел 6 (ф) (2), Фондот 
може да префрли износ на Инвестициската сметка од 
Општата сметка за средства, кој е еквивалентен на 
средствата од таквата продажба помалку од (1) цената 
на набавка на продаденото злато и (2) и секој износ на 
таквите средства кој ја надминува цената на набавка 
кој може веќе да е префрлен на Инвестициската сметка 
пред датумот на влегувањето во сила на оваа одредба.“  

 
ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ 

МОНЕТАРЕН ФОНД ОД  15 ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА 
 
1. Во членот XII оддел 3 (б) се менува и гласи: 
„(б) Во зависност од (ц) подолу, Извршниот одбор 

се состои од 20 извршни директори избрани од членки-
те, со генерален директор како претседавач.“ 

2. Во членот XII оддел 3 (ц) се менува и гласи: 

„(ц) За целите на секој редовен избор на извршни 
директори, Одборот на директори, со мнозинство од 
85% од вкупниот број гласови, може да го зголеми или 
намали бројот на извршни директори наведен во (б) 
погоре.“ 

3. Во членот XII оддел 3 (д) се менува и гласи: 
„(д) Изборот на извршни директори се врши за пер-

иод од две години во согласност со прописите кои ги 
усвојува Одборот на гувернери. Таквите прописи содр-
жат ограничување на вкупниот број гласови кои повеќе 
од една членка може да ги даде за истиот кандидат.“ 

4. Во членот XII оддел 3 (ф) се менува и гласи: 
„(ф) Извршните директори остануваат на функција 

додека не се изберат нивните наследници. Доколку 
функцијата на извршен директор се испразни за повеќе 
од 90 дена пред крајот на неговиот мандат, се избира 
друг извршен директор за остатокот на мандатот од 
страна на членките кои го избрале претходниот извр-
шен директор. За изборот е потребно мнозинство од 
гласовите. Додека функцијата останува испразнета, за-
меникот на претходниот извршен директор ги извршу-
ва неговите овластувања, освен она за назначување на 
заменик.“ 

5. Во членот XII оддел 3 (и) се менува и гласи: 
„(и) (1) Секој извршен директор има право да гласа 

со толкав број на гласови на членките кои го избрале. 
(2) Кога се применуваат одредбите од одделот 5 (б) 

на овој член, гласовите на извршниот директор кои би 
имал право да ги даде соодветно се зголемуваат или 
намалуваат. Сите гласови кои извршниот директор има 
право да ги даде се даваат во целина. 

(3) Кога суспензијата на правото на глас на членка-
та е укината според членот XXVI оддел 2 (б), членката 
може да се договори со сите членки кои имаат избрано 
еден извршен директор дека со бројот на гласовите 
распореден на таа членка ќе се гласа од страна на та-
квиот извршен директор, при што, доколку не е одржан 
редовен избор на извршни директори во периодот на 
суспензијата, извршниот директор во чиј избор учес-
твувала членката пред суспензијата, или неговиот нас-
ледник избран во согласност со ставот 3 (ц) (1) од При-
логот Л, или со (ф) погоре, ќе има право да гласа со 
бројот на гласовите доделен на таа членка. Се смета де-
ка членката учествувала во изборот на извршниот ди-
ректор кој има право да гласа со бројот на гласовите 
доделен на таа членка.“ 

6. Во членот XII оддел 3 (ј) се менува и гласи: 
„(ј) Одборот на гувернери усвојува прописи според 

кои членката може да испрати претставник да присус-
твува на која било седница на Извршниот одбор кога се 
разгледува барање или прашање кое особено се одне-
сува на таа членка.“ 

7. Во членот XII одделот 8 се менува и гласи: 
„Фондот во секое време има право неформално да 

ги пренесува своите гледишта на која било членка по 
кое било прашање кое произлегува според овој статут. 
Фондот може, со мнозинство од 70% од вкупниот број 
гласови да одлучи да објави извештај направен за неко-
ја членка во врска со нејзината монетарна или економ-
ска состојба и развојот кој може директно да предизви-
ка сериозна нерамнотежа во меѓународните платни би-
ланси на членките. Односната членка има право на 
претставување во согласност со одделот 3 (ј ) на овој 
член. Фондот нема да објави извештај кој вклучува 
промени во основната структура на економската орга-
низација на членките.“ 

8. Во членот XXI ставот (а) (2) се менува и гласи: 
„(а) (2) За одлуките на Извршниот одбор за праша-

њата кои се однесуваат исклучително на Одделот за 
специјални права на влечење, само извршните директо-
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ри избрани од страна на најмалку една членка која е 
учесник, ќе имаат право на глас. Секој од овие изврш-
ни директори го има правото да гласа со бројот на гла-
совите доделени на членките кои се учеснички и чии 
гласови се броеле при неговиот избор. Само присус-
твото на извршните директори избрани од членките 
кои се учеснички и гласовите доделени на членките 
кои се учеснички се сметаат со цел за определување 
дали постои кворум или дали одлуката е донесена со 
потребното мнозинство.“ 

9. Во членот XXIX ставот (а) се менува и гласи: 
„(а) Секое прашање за толкување на одредбите од 

овој статус што произлегува меѓу секоја членка и Фон-
дот или меѓу членките на Фондот се поднесува до Из-
вршниот одбор за негово одлучување. Доколку праша-
њето особено се однесува на која било членка, таа ќе 
има право за застапување во согласност со членот XII 
оддел 3 (ј).“ 

10. Во Прилогот Д став 1 (а) се менува и гласи: 
„(а) Секоја членка или група на членки која го има 

бројот на гласови кој им е доделен и со кој гласа из-
вршниот директор назначува во Советот еден совет-
ник, кој е гувернер, министер во владата на членката, 
или личност од соодветен ранг и може да назначи не 
повеќе од седум соработници. Одборот на гувернерите 
може да го промени, со мнозинство од 85% од вкупни-
от број гласови, бројот на соработниците кои можат да 
бидат назначени. Советникот или соработникот ќе ја 
извршуваат работата сé додека не се изврши ново наз-
начување, или до следниот редовен избор на извршни 
директори, во зависност од тоа кој настан прв ќе се 
случи. “ 

11. Во Прилогот Д став 5 (е) се брише. 
12. Во Прилогот Д ставот 5 (ф) станува став 5 (е) и 

истиот се менува и гласи: 
„(е) Кога извршниот директор има право да гласа со 

бројот на гласовите доделени на членката според членот 
XII оддел 3 (и) (3), советникот назначен од страна на гру-
пата чии членки го избрале таквиот извршен директор ќе 
има право да гласа со бројот на гласовите доделени на та-
квата членка. Се смета дека членката учествувала во наз-
начувањето на советникот кој има право да гласа со бро-
јот на гласовите доделени на таа членка.“ 

13. Прилогот Е се менува и гласи: 
 

„Преодни одредби во врска со извршните директори 
 
1. По влегувањето во сила на овој прилог: 
(а) Секој извршен директор кој е назначен според 

претходниот член XII оддели 3 (б) (1) или 3 (ц) и кој 
бил на функција веднаш пред влегувањето во сила на 
овој прилог, се смета дека е избран од членката која го 
назначила и 

(б) Секој извршен директор кој гласа со бројот на 
гласовите на членката според претходниот член XII од-
дел 3 (и) (2) веднаш пред влегувањето во сила на овој 
прилог, се смета дека е избран од таквата членка.“ 

14. Во Прилогот Л став 1 (б) се менува и гласи: 
„(б) да назначува гувернер или заменик гувернер, 

да назначува или да учествува во назначувањето на со-
ветник или заменик советник, или да избира или учес-
твува во изборот на извршен директор.“ 

15. Во Прилогот Л воведниот дел во ставот 3 (ц) се 
менува и гласи: 

„(ц) На извршниот директор избран од страна на 
членката, или во чиј избор учествувала членката, му 
престанува мандатот, освен доколку таквиот извршен 
директор имал право да гласа со бројот на гласовите 
доделени на другите членки чие право на глас не е сус-
пендирано. Во вториот случај:“. 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 
PËR TRASHEGIMI JURIDIKE TË REPUBLIKES SË 
MAQEDONISE  TË ANETARESIMIT NË FONDIN  

MONETAR NDERKOMBETAR 
 

Neni 1 
Me Ligjin për trashegimi juridike të Republikes së Ma-

qedonise të anetaresimit në Fondin Monetar Nderkombetar 
(“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer 
23/93, 52/2009 dhe 118/10), neni 2 ndryshohet si vijon: 

“Në territorin e Republikes së Maqedonise vlejne dis-
pozitat e Statutit të Fondit me ndryshimet dhe plotesimet 
nga 28 korriku 1969, 1 prilli 1978, 11 nentori 1992 dhe 23 
shtatori 1997 të hyra në fuqi më 10 gusht 2009, 28 prilli 
2008 të hyra në fuqi më 18 shkurt 2011, 5 maji 2008 të 
hyra në fuqi më 3 mars 2011 si dhe ndryshimet e miratuara 
më 15 dhjetor 2010. “ 

 
Neni 2 

Teksti i ndryshimeve dhe plotesimeve të Statutit të 
Fondit të miratuara më 28 prill 2008 të hyra në fuqi më 18 
shkurt 2011, të miratuara më 5 maj 2008 të hyra në fuqi më 
3 mars 2011, si dhe ndryshimet dhe plotesimet e miratuara  
më 15 dhjetor 2010 nga neni 1 i ketij ligji, jane pjese per-
berese e ketij ligji. 

 
Neni 3 

Ndryshimet dhe plotesimet e Statutit të Fondit të mira-
tuara më 15 dhjetor 2010 nga neni 1 i ketij ligji, do të hyjne 
në fuqi me diten e njoftimit formal të Fondit se ndryshimet 
dhe plotesimet e propozuara jane pranuar nga tri të pestat e 
anetareve që kane 85% të trupit të pergjithshem votues. 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”. 

__________ 
 
NDRYSHIMET E STATUTIT TË FONDIT MONE-

TAR NDERKOMBETAR TË 28 PRILLIT 2008                                              
1. Në Nenin XII seksioni 3 (e) ndryshohet si vijon: 
“(e) Çdo drejtor ekzekutiv emeron zevendes me autori-

zim të plote që ta perfaqesoje kur ai do të mungoje, nese 
Bordi i Guvernatoreve mund të miratoje rregulla duke i 
mundesuar drejtorit ekzekutiv të zgjedhur nga numer më i 
madh se i caktuari i anetareve të emeroje dy zevendes. Rre-
gullat e tilla, nese miratohen, mund të ndryshohen vetem 
në kontekst të zgjedhjes të zakonshme të drejtoreve ekze-
kutive dhe i imponojne drejtorit ekzekutiv që emeron dy 
zevendes të emeroje: (1) zevendes që do ta perfaqesoje 
drejtorin ekzekutiv kur do të mungoje, ndersa të dy zeven-
desit jane të pranishem dhe (2) zevendes që do t’i kryeje 
autorizimet e drejtorit ekzekutiv sipas (f) më poshte. Kur 
drejtoret ekzekutive që i emerojne jane të pranishem, ze-
vendesit mund të marrin pjese në mbledhje, por nuk mund 
të votojne.” 

2. Në Nenin XII seksioni 5 (a) ndryshohet si vijon: 
“(a) Votat e pergjithshme të çdo anetari jane të barabar-

ta me shumen e votave të tij themelore dhe votave të tij në 
baze të kuotes. 

(1) Votat kryesore të çdo anetari jane numri i  votave të 
fituara si rezultat i ndarjes së barabarte ndermjet të gjithe 
anetareve prej 5,502 perqind nga shuma e pergjithshme e 
numrit të pergjithshem të votave të të gjithe anetareve, me 
kusht që të mos kete vota themelore të parendesishme. 

(2) Votat në baze të kuotes të çdo anetari jane numri i 
votave të fituara si rezultat i ndarjes së një vote për çdo 
pjese të kuotes së saj ekuivalente në 100 000 të drejta spe-
ciale të terheqjes.” 



13 јуни  2012  Бр. 74 - Стр. 27 
 
 

3. Në Shtojcen L paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
“2.  Numri i votave të ndara anetarit nuk jepen në çdo 

organ  të Fondit. Ato nuk do të perfshihen në llogaritjen e 
numrit të pergjithshem të votave, pervec për dedikimet në 
vijim: (a) pranimin e ndryshimit të propozuar që ka të beje 
vetem me Sektorin për të drejta sociale të terheqjes dhe (b) 
llogaritjen e votave themelore në pajtim me nenin XII se-
ksioni 5 (a) (1)”.  

 
NDRYSHIME TË STATUTIT TË FONDIT MONE-

TAR NDERKOMBETAR TË 5 MAJIT 2008                                                                                                                                                       
 
1. Në Nenin XII seksioni 6 (f) (3) ndryshohet si vijon: 
“(3) Fondi mund ta investoje valuten e anetarit që ruhet 

në Llogarine investuese për investime të cilat ai mund t’i 
caktoje, në pajtim me rregullat dhe dispozitat e miratuara 
nga Fondi me shumice prej 70% të numrit të pergjithshem 
të votave. Rregullat e miratuara në pajtim me kete dispozi-
te jane perkatese me (7), (8) dhe (9) më poshte.” 

2. Në Nenin XII seksioni 6 (f) (6) ndryshohet si vijon: 
“(6) Llogaria për investime anulohet në rast të likuidi-

mi të Fondit dhe mund të anulohet, ose mund të zvogelohet 
shuma e investimeve, para likuidimi të Fondit me shumice 
prej 70% të numrit të pergjithshem të votave.” 

3. Në Nenin V seksioni 12 (h) ndryshohet si vijon: 
“(h) Deri në shfrytezimet e theksuara nën (f) më posh-

te, Fondi mund ta investoje valuten e anetarit që ruhet në 
Llogarine speciale për pagesa për investime të cilat ai 
mund t’i caktoje, në pajtim me rregullat dhe dispozitat e 
miratuara nga Fondi me shumice prej 70 % të numrit të 
pergjithshem të votave. Të hyrat nga investimet dhe kama-
ta e marre sipas (gj) (2) më siper vendosen në Llogarine 
speciale për pagese.” 

4.  Në nenin V seksioni 12 shtohet  (k), si vijon: 
“(k) Cdohere kur sipas (c) më siper, Fondi shet ar që e 

ka fituar pas dates së ndryshimit të dyte të ketij statuti, shu-
ma e mjeteve ekuivalente me cmimin e blerjes së arit ven-
doset në Llogarine e pergjithshme të mjeteve dhe çdo sufi-
cit vendoset në Llogarine investuese për perdorim në paj-
tim me dispozitat e nenit XII seksioni 6 (f). Nese cfaredo 
ari i fituar nga Fondi pas dates së ndryshimit të dyte të ketij 
statuti eshte shitur pas 7 prillit 2008, por para dates së hyr-
jes në fuqi të kesaj dispozite, atehere, pas hyrjes në fuqi të 
kesaj dispozite edhe krahas afatit të caktuar në nenin XII 
seksioni 6 (f) (2), Fondi mund të barte shume në Llogarine 
investuese nga Llogaria e pergjithshme e mjeteve, që eshte 
ekuivalente me mjetet nga shitja e atille më pak se (1) cmi-
mi i blerjes së arit të shitur dhe (2) dhe çdo shume e mjete-
ve të atilla që e tejkalon cmimin e blerjes i cili tanime 
mund të jete bartur në Llogarine investuese para dates së 
hyrjes në fuqi të kesaj dispozite.”   

NDRYSHIME TË STATUTIT TË FONDIT MONE-
TAR NDERKOMBETAR TË 15 DHJETORIT 2010                                                                                                                                            

1. Në Nenin XII seksioni 3 (b) ndryshohet si vijon: 
“(b) Varesisht nga (c) më poshte, Bordi Ekzekutiv per-

behet nga 20 drejtore ekzekutive të zgjedhur nga anetaret, 
me drejtor të pergjithshem si kryesues.” 

2. Në nenin XII seksioni 3 (c) ndryshohet si vijon: 
“(c) Për qellimet e çdo zgjedhjeje të rregullt të drejtore-

ve ekzekutive, Bordi i Drejtoreve, me shumice prej 85% 
nga numri i pergjithshem i votave, mund ta zmadhoje ose 
zvogeloje numrin e drejtoreve ekzekutive të theksuar në (b) 
më siper.” 

3. Në nenin XII seksioni 3 (d) ndryshohet si vijon: 
“(d) Zgjedhja e drejtoreve ekzekutive kryhet në periud-

he prej dy vitesh në pajtim me rregullat që i miraton Bordi 
i Guvernatoreve. Rregullat e tilla permbajne kufizim të nu-
mrit të pergjithshem të votave të cilat më shume se një ane-
tare mund t’i jape për kandidatin e njejte.” 

4. Në Nenin XII seksioni 3 (f) ndryshohet si vijon: 
“(f) Drejtoret ekzekutive mbeten në funksion derisa 

nuk zgjidhen trashegimtaret e tyre. Nese funksioni i drejto-
rit ekzekutiv zbrazet për më shume se 90 dite para perfun-
dimit të mandatit të tij, zgjidhet drejtor tjeter ekzekutiv për 
pjesen e mbetur të mandatit nga anetaret që e kane zgjed-
hur drejtorin e meparshem ekzekutiv. Për zgjedhje nevoji-
tet shumice  votash. Derisa funksioni mbetet i zbrazur, ze-
vendesdrejtori i meparshem ekzekutiv i kryen autorizimet e 
tij, pervec atë për emerimin e zevendesit”. 

5. Në nenin XII seksioni 3 (i) ndryshohet si vijon: 
“(i) (1) Çdo drejtor ekzekutiv ka të drejte të votoje me 

aq numer të votave të anetareve që e kane zgjedhur. 
(2) Kur zbatohen dispozitat e seksionit 5 (b) të ketij ne-

ni, votat e drejtorit ekzekutiv që do të kishte të drejte t'i ja-
pe, në menyre adekuate zmadhohen ose zvogelohen. Të 
gjitha votat që drejtori ekzekutiv ka të drejte t’i jape jepen 
në teresi. 

(3) Kur suspendimi i së drejtes së votes të anetares esh-
te anuluar sipas nenin XXVI seksioni 2 (b), anetari mund të 
merret vesh me të gjitha anetaret që kane zgjedhur një drej-
tor ekzekutiv se me numrin e votave të ndara atij anetari do 
të votohet nga drejtori i atille ekzekutiv, me ç’rast, nese 
nuk eshte mbajtur zgjedhje e rregullt e drejtoreve ekzekuti-
ve në periudhen e suspendimit, drejtori ekzekutiv në 
zgjedhjen e të cilit ka marre pjese anetari para suspendimit, 
ose trashegimtari i tij i zgjedhur në pajtim me paragrafin 3 
(c) (1) nga Shtojca L, ose me (f) më siper, do të kete të 
drejte të votoje me numrin e votave të dhena atij anetari. 
Konsiderohet se anetari ka marre pjese në zgjedhjen e drej-
torit ekzekutiv që ka të drejte të votoje me numrin e votave 
të ndara atij anetari”. 

6. Në nenin XII seksioni 3 (j) ndryshohet si vijon: 
“(j) Bordi i Guvernatoreve miraton rregulla sipas të ci-

lave anetari mund të dergoje perfaqesues të marre pjese në 
cilendo mbledhje të Bordit Ekzekutiv kur shqyrtohet kerke-
se ose ceshtje e cila ka të beje vecanerisht me atë anetare.”  

7. Në nenin XII seksioni 8 ndryshohet si vijon: 
“Fondi në çdo kohe ka të drejte joformalisht t’i barte 

pikepamjet e tij cilitdo anetari për cilendo ceshtje që del si-
pas ketij statuti. Fondi mundet me shumice prej 70% të nu-
mrit të pergjithshem të votave, të vendose të shpalle raport 
të bere për ndonje anetar lidhur me gjendjen e tij monetare 
ose ekonomike dhe zhvillimin që drejtperdrejt mund të 
shkaktoje pabarazi serioze në bilancet pagesore nderkom-
betare të anetareve. Anetari perkates ka të drejte prezantimi 
në pajtim me seksionin 3 (j) të ketij neni. Fondi nuk do të 
shpalle raport që perfshin ndryshime në strukturen theme-
lore të organizimit ekonomik të anetareve.” 

8. Nenin XXI paragrafi (a) (2) ndryshohet si vijon: 
“(a) (2) Për vendimet e Bordit Ekzekutiv për ceshtjet që 

kane të bejne ekskluzivisht me Seksionin për të drejta spe-
ciale të terheqjes, vetem drejtoret ekzekutive të zgjedhur së 
paku nga një anetar që eshte pjesemarres, do të kene të 
drejte vote. Secili prej ketyre drejtoreve ekzekutive e ka të 
drejten të votoje me numrin e votave të ndara anetareve që 
jane pjesemarrese dhe votat e të cilave jane numeruar gjate 
zgjedhjes së tij. Vetem prania e drejtoreve ekzekutive të 
zgjedhur nga anetaret që jane pjesemarrese dhe votat e nda-
ra anetareve që jane pjesemarrese llogariten me qellim për 
caktimin nese ekziston kuorum ose nese vendimi eshte mi-
ratuar me shumice të nevojshme.” 

9. Neni XXIX paragrafi (a) ndryshohet si vijon: 
“(a) Çdo ceshtje për interpretimin e dispozitave të ketij 

statusi që del ndermjet çdo anetari dhe Fondit ose ndermjet 
anetareve të Fondit parashtrohet te Bordi Ekzekutiv për 
vendimmarrje të tij. Nese ceshtja vecanerisht ka të beje me 
cilindo anetar ky do të kete të drejte perfaqesimi në pajtim 
me nenin XII seksioni 3 (j).” 

10. Në Shtojcen D paragrafi 1 (a) ndryshohet si vijon: 



 Стр. 28 - Бр. 74                                                                                          13 јуни  2012 
 
 

“(a) Çdo anetar ose grup i anetareve që e ka numrin e 
votave që u eshte ndare dhe me të cilin voton drejtori ekze-
kutiv cakton në Keshill një keshilltar, i cili eshte guverna-
tor, minister i qeverise së anetarit, ose person nga rangu 
perkates, dhe mund të emeroje jo më shume se shtate bash-
kepunetore. Bordi i Guvernatoreve mund ta ndryshoje, me 
shumice prej 85% të numrit të pergjithshem të votave, nu-
mrin e bashkepunetoreve të cilet mund të emerohen. Kes-
hilltari ose bashkepunetori do ta kryejne punen derisa nuk 
behet emerimi, ose deri në zgjedhjen e ardhshme të radhes 
të drejtoreve ekzekutive, varesisht se cila ngjarje do të 
ndodhe e para.“ 

11. Në Shtojcen D paragrafi 5 (e) shlyhet. 
12. Në Shtojcen D Paragrafi 5 (f) behet paragraf 5 (e) 

dhe i njejti  ndryshohet si vijon: 
“(e) Kur drejtori ekzekutiv ka të drejte të votoje me nu-

mrin e votave të ndara anetarit sipas nenit XII seksioni 3 (i) 
(3), keshilltari i emeruar nga grupi anetaret e të cilit e kane 
zgjedhur drejtorin e tille ekzekutiv, do të kete të drejte të voto-
je me numrin votave të ndara anetarit të tille. Konsiderohet se 
anetari ka marre pjese në emerimin e keshilltarit që ka të drejte 
të votoje me numrin e votave të ndara atij anetari.” 

13. Shtojca E ndryshohet si vijon:  
“Dispozita kalimtare lidhur me drejtoret ekzekutive  
1. Pas hyrjes në fuqi të kesaj shtojce: 
(a) Çdo drejtor ekzekutiv që eshte emeruar sipas nenit pa-

raprak XII, seksionet 3 (b) (1) ose 3 (c) dhe që ka qene në fun-
ksion menjehere pas hyrjes në fuqi të kesaj shtojce, konsidero-
het se eshte  zgjedhur nga anetari që e ka emeruar dhe  

(b) Çdo drejtor ekzekutiv që ka votuar me numrin e vo-
tave të anetarit sipas nenit paraprak XII seksioni 3 (i) (2) 
menjehere para hyrjes në fuqi në kesaj shtojce, konsidero-
het se eshte i zgjedhur nga anetari i tille.” 

14. Në Shtojcen L paragrafi 1 (b) ndryshohet si vijon: 
“(b) të emeroje guvernator ose zevendesguvernator, të 

emeroje ose të marre pjese në emerimin e keshilltarit ose 
zevendeskeshilltarit, ose të zgjedhe ose marre pjese në 
zgjedhjen  drejtorit ekzekutiv.” 

15. Në Shtojcen L pjesa hyrese në paragrafin 3 (c) 
ndryshohet si vijon: 

“(c) Drejtorit ekzekutiv të zgjedhur nga  anetari, ose në 
zgjedhjen e të cilit ka marre pjese anetari, i pushon manda-
ti, pervec nese drejtori i tille ekzekutiv ka pasur të drejte të 
votoje me numrin e votave të ndara anetareve tjera e drejta 
e të cilave e votes nuk eshte suspenduar. Në rastin e dyte:”. 

__________ 
2006. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат  

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ 

НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за игрите на среќа и за забавните игри, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 11 јуни 2012 година. 
  
  Бр. 07- 2728/1                                Претседател 

11 јуни 2012 година             на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ 

 
Член 1 

Во Законот за игрите на среќа и за забавните игри 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
24/11, 51/11 и 148/11), во членот 2 став (1) точка 1 по 
зборот „некој“ се додава зборот „иден“.  

Точката 22 се менува и гласи: 
„Игри на среќа во обложувалница се игри на среќа 

во кои учесникот во согласност со правилата на играта 
се обложува на идни реални настани или реални наста-
ни кои се во тек во времето на обложувањето и тоа на-
стани кои се однесуваат на: 

- спортски натпреварувања, трки и слично, 
- танцови, пеачки, музички и слични натпреварува-

ња и 
 -други натпреварувања;“. 
 

Член 2 
Во членот 3 ставот (3) се менува и гласи: 
„Постапката на вршење на надзор и контрола над 

спроведувањето  на овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон се врши согласно со Законот 
за инспекциски надзор и Законот за даночна постапка.“ 

 
Член 3 

Во членoт 7 по ставот (2) се додава нов став (3), кој 
гласи:  

„(3) Интернет игрите на среќа се приредуваат од 
страна на трговското друштво од ставот (2) на овој 
член, само или заедно со други приредувачи, при што 
без оглед на формата на здружување ова трговско 
друштво треба да има најмалку 51% учество во капита-
лот и во правото на одлучување во здружувањето.“ 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5). 
  

Член 4 
По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи: 
 

„Член 10-а 
(1) Трговското друштво на кое му е истечена лицен-

цата за приредување на игри на среќа, а има поднесено 
барање до Министерството за финансии за добивање 
на лиценца за приредување на соодветната игра на сре-
ќа не смее да приредува игри на среќа до издавањето 
на лиценцата од страна на Владата на Република Маке-
донија. Доколку Управата за јавни приходи констати-
рала дека трговското друштво приредува игри на среќа 
без издадена лиценца, барањето за добивање на лицен-
ца ќе биде одбиено. 

(2) Доколку трговското друштво по прв пат има 
поднесено барање до Министерството за финансии за 
добивање на лиценца за приредување на соодветната 
игра на среќа, а констатирано е од Управата за јавни 
приходи дека приредува игри на среќа без лиценца, ба-
рањето за лиценца ќе биде одбиено. 

(3) На трговското друштво од ставовите (1) и (2) на 
овој член нема да му се издаде лиценца во период од 
една година од денот кога е утврдено приредувањето 
на игрите на среќа без издадена лиценца.“ 

 
Член 5 

Во членот 13 став (1) по точката 9 се додаваат две 
нови точки 10 и 11, кои гласат: 

„10) кај приредувачот на играта на среќа томбола 
од затворен тип, игрите на среќа во казино, обложувал-
ница и автомат клуб се намалил депозитот или се акти-
вирала банкарската гаранција под износот пропишан 
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со овој закон, а приредувачот во рок од 48 часа не го 
надополнил износот до полниот износ пропишан со 
овој закон; 

11) приредува обложување преку уплатно-исплатно 
место без решение од Министерството за финансии;“. 

Точките 10 и 11 стануваат точки 12 и 13.  
 

Член 6 
Членот 17 се менува и гласи:  
„(1) Надоместоците и посебните давачки од игрите 

на среќа утврдени со овој закон се приход на Буџетот 
на Република Македонија. 

(2) Во поглед на утврдувањето на обврските, по-
стапката по жалба, присилната наплата, каматата и за-
стареноста за наплата на надоместоците и посебните 
давачки од ставот (1) на овој член соодветно се приме-
нуваат прописите кои се однесуваат на даночната по-
стапка.  

(3) Министерството за финансии води евиденција 
за плаќањето на надоместоците и посебните давачки од 
ставот (1) на овој член врз основа на податоците од 
трезорот и за секоја промена на податоците во евиден-
цијата веднаш ја известува Управата за јавни приходи.   

(4) Формата, содржината и начинот на водењето на 
евиденцијата од ставот (3) на овој член ги пропишува 
министерот за финансии.“ 

 
Член 7 

По членот 21 се додаваат два нови члена 21-а и 21-
б, кои гласат: 

 
„Член 21-а 

(1) Управата за јавни приходи го утврдува исполну-
вањето на просторните и техничко-технолошките усло-
ви и поставеноста на опремата за приредување на игри-
те на среќа и на забавните игри во деловните просто-
рии од страна на приредувачите на игрите на среќа и 
на забавните игри.  

(2) Приредувачот на игрите на среќа поднесува ба-
рање до Управата за јавни приходи за издавање на ре-
шение за утврдување на исполнувањето на просторни-
те и техничко-технолошките услови и поставеноста на 
опремата за приредување на игрите на среќа и на за-
бавните игри во деловната просторија, кон кое прило-
жува: 

- документ за регистрација на трговецот-поединец, 
односно на трговското друштво или неговата подруж-
ница, издаден од Централниот регистар на Република 
Македонија, 

- доказ за правото на сопственост или правото на 
користење на деловната просторија, 

- скица со податоци за бројот и поставеноста на 
автоматите, масите, апаратите и другата опрема по-
требна за приредување на игрите на среќа, односно на 
забавните игри во деловната просторија, 

- технички извештај за извршена верификација на 
својствата и квалитетот на изведената електрична ин-
сталација од акредитирано инспекциско тело и 

- копија од лиценцата, односно дозволата за прире-
дување на играта на среќа, односно забавната игра, до-
колку таа му е издадена.  

(3) Доколку барањето за издавање на решение за 
утврдување на исполнувањето на просторните и тех-
ничко-технолошките услови и поставеноста на опрема-
та за приредување на лотариските игри на среќа е под-
несено од страна на приредувачот од членот 7 став (2) 
од овој закон, а се однесува за деловна просторија на 
која право на сопственост или право на користење има 
друг субјект кој врши дејност, кон барањето се подне-
суваат податоци за опремата за приредување на игрите 

на среќа сместена во деловната просторија и договор 
со кој се уредени правата и обврските меѓу приредува-
чот од членот 7 став (2) од овој закон и другиот суб-
јект. 

(4) Утврдувањето на исполнувањето на просторни-
те и техничко-технолошките услови и поставеноста на 
опремата за приредување на игрите на среќа и на за-
бавните игри од страна на приредувачите на игрите на 
среќа и на забавните игри и издавањето на решение од 
страна на Управата за јавни приходи се врши во рок од 
15 работни дена од денот на приемот на барањата од 
ставовите (2) и (3) на овој член, со соодветна примена 
на одредбите на контролата уредена со прописите кои 
се однесуваат на даночната постапка. 

 
Член 21-б 

(1) Приредувачите на посебните игри на среќа се 
должни да обезбедат надзорен информациски систем.  

(2) Начинот на работа и користење, просторните, 
техничко-технолошките и другите карактеристики на 
надзорниот информациски систем, обемот и начинот 
на неговото следење и начинот на неговото поврзување 
и размена на податоците со информацискиот систем на 
Управата за јавни приходи ги пропишува министерот 
за финансии.“ 

 
Член 8 

Во членот 22 став (4) зборовите: „Формата и содр-
жината“ се заменуваат со зборот „Содржината“.  

 
Член 9 

Во членот 26 став (1) точка 1 по зборовите:  „Репуб-
лика Македонија“ се додаваат зборовите: „не постар од 
шест месеци од денот на неговото издавање“. 

 
Член 10 

Во членот 28 ставовите (3), (4) и (5) се менуваат и 
гласат: 

„(3) Кон барањето од ставот (2) на овој член се при-
ложува и доказ за исполнување на просторните и тех-
ничко-технолошките услови на уплатно-исплатните 
места не постар од 30 дена од денот на неговото изда-
вање.  

(4) Приредувачот на игрите на среќа има право да ја 
промени деловната просторија која ја користи како уп-
латно-исплатно место во кое се примаат уплати на вло-
гови за игрите на среќа.  

(5) Приредувачот на игрите на среќа поднесува ба-
рање за промена на деловната просторија која ја кори-
сти како уплатно-исплатно место до Министерството 
за финансии на пропишан образец, кон кое приложува 
доказ дека новата деловна просторија ги исполнува 
просторните и техничко-технолошките услови за при-
редување на играта на среќа не постар од 30 дена од 
денот на неговото издавање и доказ дека во претходна-
та деловна просторија не се врши примање на уплата 
на влогови за игрите на среќа од страна на приредува-
чот.“    

По ставот (5) се додаваат седум нови става (6), (7), 
(8), (9), (10), (11) и (12), кои гласат:  

„(6) Приредувачот на игрите на среќа има право да 
престане со вршењето на продажбата на лозовите и по-
тврдите за уплата во деловната просторија која ја кори-
сти како уплатно-исплатно место.  

(7) Приредувачот на игрите на среќа поднесува ба-
рање за добивање на одобрение за престанок на врше-
њето на продажбата на лозовите и потврдите за уплата 
во деловната просторија која ја користи како уплатно-
исплатно место до Министерството за финансии, на 
пропишан образец.  
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(8) Кон барањето од ставот (7) на овој член прире-
дувачот на игрите на среќа приложува доказ дека де-
ловната просторија која ја користел како уплатно-исп-
латно место е затворена, односно во неа не се врши 
примање на уплати на влогови за игрите на среќа од 
страна на приредувачот.  

(9) Како ден на престанок на вршење на продажба 
на лозови и потврди за уплата во деловната просторија 
која се користи како уплатно-исплатно место се смета 
денот кога тоа е утврдено со записник од страна на 
Управата за јавни приходи.  

(10) Министерството за финансии со решение одлу-
чува за давање на согласност за уплатно-исплатните 
места, за давање на согласност за промена на деловната 
просторија која ја користи како уплатно-исплатно ме-
сто и за давање на одобрение за престанок на вршење 
на примање на уплати на влогови за игрите на среќа, во 
рок од осум работни дена од денот на поднесувањето 
на барањето.  

(11) Министерството за финансии за доставените 
барања од ставовите (2), (5) и (7) на овој член ја изве-
стува Управата за јавни приходи веднаш по нивниот 
прием и по службена должност и ги доставува решени-
јата од ставот (10) на овој член.  

(12) Формата и содржината на образецот на барање-
то од ставовите (2), (5) и (7) на овој член ги пропишува 
министерот за финансии.“ 

 
Член 11 

Во членот 36 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„(2) Обврската за јавно објавување од ставот (1) на 
овој член се смета за исполнета и доколку приредува-
чот на игрите на среќа извештајот за резултатите од 
извлекувањето и износот на добивките ги објави на 
својата интернет страница најдоцна во рок од седум де-
на од денот на извлекувањето.“ 

 
Член 12 

Во членот 40 став (3) точка 1 по зборовите: „Репуб-
лика Македонија“ се додаваат зборовите: „не постар од 
шест месеци од денот на неговото издавање“. 

Во точката 8 зборовите: „потврдуваат позитивни 
финансиски резултати“ се заменуваат со зборовите: 
„потврдува економско-финансиска состојба“.  

Во ставот (4) по зборовите: „томбола од затворен 
тип“ се додаваат зборовите: „не постаро од 30 дена од 
денот на неговото издавање“. 

 
Член 13 

Во членот 42 став (3) точка 1 по зборовите: „затво-
рен тип“ се додаваат зборовите: „не постар од 30 дена 
од денот на неговото издавање“.  

 
Член 14 

Членот 50 се брише.  
 

Член 15 
Членот 51 се брише.  
 

Член 16 
Во членот 54 став (1) износот „50 евра“ се заменува 

со износот „30 евра“.  
 

Член 17 
Членот 55 се менува и гласи:  
„(1) Електронските игри на среќа се приредуваат во 

деловни простории за кои приредувачот на електрон-
ските игри на среќа има добиено согласност од страна 
на Министерството за финансии.  

(2) Приредувачот на електронските игри на среќа 
поднесува барање за добивање на согласност за делов-
ните простории каде што ќе се приредуваат електрон-
ските игри на среќа до Министерството за финансии, 
на пропишан образец, кон кој доставува податоци за 
адресата, местото и површината на деловните просто-
рии каде што ќе се приредуваат електронските игри на 
среќа и доказ со кој се потврдува дека во деловните 
простории се поставени електронски видеолотариски 
терминали на приредувачот. 

(3) Приредувачот на електронските игри на среќа 
поднесува барање за промена на деловната просторија 
каде што се приредуваат електронските игри на среќа 
до Министерството за финансии, на пропишан образец, 
кон кој доставува податоци за адресата, местото и по-
вршината на деловната просторија каде што ќе се при-
редуваат електронските игри на среќа и доказ дека во 
претходната деловна просторија не се приредуваат еле-
ктронски игри на среќа од страна на приредувачот.  

(4) Приредувачот на електронските игри на среќа 
има право да престане со приредување на електронски 
игри на среќа во деловната просторија за која има до-
биено согласност од Министерството за финансии.  

(5) Приредувачот на електронските игри на среќа 
поднесува барање за добивање на одобрение за преста-
нок на приредување на електронски игри на среќа во 
деловната просторија за која има добиено согласност, 
до Министерството за финансии, на пропишан образец.  

(6) Кон барањето од ставот (5) на овој член прире-
дувачот на  електронските игри на среќа приложува до-
каз дека во деловната просторија која ја користел не се 
приредуваат електронски игри на среќа од негова стра-
на.  

(7) Како ден на престанок со приредување на еле-
ктронски игри на среќа во деловната просторија се 
смета денот кога тоа е утврдено со записник од страна 
на Управата за јавни приходи. 

(8) Министерството за финансии со решение одлу-
чува за давање на согласност за деловните простории 
каде што ќе се приредуваат електронските игри на сре-
ќа, за давање на согласност за промена на деловната 
просторија во која се приредуваат електронски игри на 
среќа и за давање на одобрение за престанок на прире-
дување на електронски игри на среќа, во рок од осум 
работни дена од денот на поднесувањето на барањето. 

(9) Министерството за финансии за доставените ба-
рања од ставовите (2), (3) и (5) на овој член ја известу-
ва Управата за јавни приходи веднаш по нивниот при-
ем и по службена должност и ги доставува решенијата 
од ставот (8) на овој член. 

(10) Формата и содржината на образецот на барање-
то од ставовите (2), (3) и (5) на овој член ги пропишува 
министерот за финансии.“ 

 
Член 18 

Членот 56 се менува и гласи: 
„Правилата на електронските игри на среќа треба 

да бидат истакнати на видно место во деловната про-
сторија од членот 55 став (1) од овој закон.“ 

 
Член 19 

Во членот 57 став (3) точка 1 по зборот „орган“ се 
додаваат зборовите: „и не постар од 30 дена од денот 
на неговото издавање“.  

 
Член 20 

Во членот 60 став (3) точка 1 по зборот „казино“ се 
додаваат зборовите: „не постар од 30 дена од денот на 
неговото издавање“. 
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Член 21 
Во членот 61 став (1) износот „100.000 евра“ се за-

менува со износот „300.000 евра“.  
 

Член 22 
Во членот 65 ставот (1) се менува и гласи: 
„Приредувачот на игрите на среќа во казино е дол-

жен во деловната просторија во која ги приредува 
игрите на среќа да има автомати и маси во оноj број и 
вид колку што се одобрени со лиценцата издадена од 
Владата на Република Македонија или со решенија на 
Министерството за финансии.“ 

Во ставот (3) по зборовите: „во деловната просто-
рија за приредување на игри на среќа во  казино“ се до-
даваат зборовите: „не постар од 30 дена од денот на не-
говото издавање“.  

Член 23 
Во членот 70 став (9) зборовите: „централен сме-

тачки систем (сервер) за онлајн надзор“ се заменуваат 
со зборовите: „надзорен информациски систем“.  

Во ставот (10) зборовите: „со актот од членот 21 
став (1) на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „со 
актот од членовите 21 став (1) и 21-б од овој закон“. 

 
Член 24 

Во членот 73 став (3) по зборот „орган“ се додаваат 
зборовите: „не постар од 30 дена од денот на неговото 
издавање“.  

Член 25 
Во членот 74 став (5) точка 1 по зборот „обложу-

валница“ се додаваат зборовите: „не постар од 30 дена 
од денот на неговото издавање“. 

 
Член 26 

Во членот 75 зборовите: „компјутерски систем“ се 
заменуваат зборовите: „надзорен информациски си-
стем“, а зборовите: „соодветен компјутерски систем“ 
се заменуваат со зборовите: „информацискиот систем“. 

 
Член 27 

Во членот 82 став (1) зборовите: „централен прес-
метковен систем за надзор“ се заменуваат со зборови-
те: „надзорен информациски систем“. 

Во ставот (3) зборовите: „со актот од членот 21 став 
(1) на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „со актот 
од членовите 21 став (1) и 21-б од овој закон“. 

 
Член 28 

Во членот 84 став (2) по зборот „место“ се додаваат 
зборовите: „не постар од 30 дена од денот на неговото 
издавање“.  

 
Член 29 

По членот 84 се додава нов член 84-а, кој гласи: 
 

„Член 84-а 
(1) Приредувачот на игрите на среќа во обложувал-

ница има право да престане со приредувањето на игри-
те на среќа во деловната просторија која ја користи ка-
ко уплатно-исплатно место. 

(2) Приредувачот на игрите на среќа во обложувал-
ница поднесува барање за добивање на одобрение за 
престанок со приредувањето на игрите на среќа во де-
ловната просторија која ја користи како уплатно-исп-
латно место до Министерството за финансии, на про-
пишан образец.  

(3) Приредувачот на игрите на среќа кон барањето 
од ставот (2) на овој член приложува доказ не постар 
од 30 дена од денот на неговото издавање дека делов-

ната просторија која ја користел како уплатно-исплат-
но место е затворена, односно во неа не се врши прире-
дување на игри на среќа во обложувалница од страна 
на приредувачот.  

(4) Барање за продолжување на приредувањето на 
игрите на среќа во обложувалница во истата деловна 
просторија може да се поднесе по истекот на три месе-
ци од денот на приемот на решението со кое е дадено 
одобрение за престанок на приредувањето на игрите на 
среќа во деловната просторија која ја користи како уп-
латно-исплатно место. 

(5) Доколку приредувачот на игри на среќа во обло-
жувалница го користи правото од ставот (1) на овој 
член, е должен да обезбеди приредување на игрите на 
среќа во обложувалница во најмалку едно уплатно-исп-
латно место. 

(6) Како ден на престанок со приредување на игри-
те на среќа во деловната просторија се смета денот ко-
га тоа е утврдено со записник од страна на Управата за 
јавни приходи. 

(7) Министерството за финансии со решение одлу-
чува за давање на одобрение за престанок на приреду-
вањето на игрите на среќа во обложувалница, во рок од 
осум работни дена од денот на поднесувањето на бара-
њето.  

(8) Министерството за финансии за доставеното ба-
рање од ставот (2) на овој член ја известува Управата 
за јавни приходи веднаш по неговиот прием и по служ-
бена должност и го доставува решението од ставот (7) 
на овој член. 

(9) Формата и содржината на образецот на барање-
то од ставот (2) на овој член ги пропишува министерот 
за финансии.“ 

 
Член 30 

Во членот 85 став (1) зборовите: „централниот 
пресметковен систем“ се заменуваат со зборовите: 
„надзорниот информациски систем“.  

 
Член 31 

Во членот 86 став (3) точка 1 по зборот „орган“ се 
додаваат зборовите: „и не постар од 30 дена од денот 
на неговото издавање“. 

 
Член 32 

Во членот 88 став (2) точка 1 по зборот „клуб“ се 
додаваат зборовите: „не постар од 30 дена од денот на 
неговото издавање“.  

 
Член 33 

Во членот 89 зборовите: „компјутерски систем“ се 
заменуваат со зборовите: „надзорен информациски си-
стем“, а зборовите: „соодветен компјутерски систем“ 
се заменуваат со зборовите: „информацискиот систем“.  

 
Член 34 

Во членот 93 ставот (1) се менува и гласи: 
„Приредувачот на игрите на среќа во автомат клуб 

е должен во деловната просторија во која ги приредува 
игрите на среќа да има автомати во оној број и вид кол-
ку што се одобрени со лиценцата издадена од Владата 
на Република Македонија или со решенија на Мини-
стерството за финансии.“ 

Во ставот (3) по зборовите: „во деловната просто-
рија за приредување на игри на среќа на автомати“ се 
додаваат зборовите: „не постар од 30 дена од денот на 
неговото издавање“.  

 
Член 35 

По членот 93 се додава нов член 93-а, кој гласи: 
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„Член 93-а 
(1) Приредувачот на игрите на среќа во автомат 

клуб има право да престане со приредувањето на игри-
те на среќа во деловната просторија во која се приреду-
ваат игри на среќа во автомат клуб.  

(2) Приредувачот на игрите на среќа во автомат 
клуб поднесува барање за добивање на одобрение за 
престанок со приредувањето на игрите на среќа во де-
ловната просторија во која се приредуваат игри на сре-
ќа во автомат клуб до Министерството за финансии, на 
пропишан образец.  

(3) Приредувачот на игрите на среќа кон барањето 
од ставот (2) на овој член приложува доказ не постар 
од 30 дена од денот на неговото издавање дека делов-
ната просторија која ја користел за приредување на 
игрите на среќа во автомат клуб е затворена, односно 
во неа не се врши приредување на игри на среќа во 
автомат клуб од страна на приредувачот.  

(4) Барање за продолжување на приредувањето на 
игрите на среќа во автомат клуб во истата деловна про-
сторија може да се поднесе по истекот на три месеци 
од денот на приемот на решението со кое е дадено одо-
брение за престанок на приредувањето на игрите на 
среќа во автомат клуб.  

(5) Доколку приредувачот на игрите на среќа во 
автомат клуб го користи правото од ставот (1) на овој 
член, е должен да обезбеди приредување на игрите на 
среќа во автомат клуб во најмалку една деловна про-
сторија. 

(6) Како ден на престанок со приредување на игри-
те на среќа се смета денот кога тоа е утврдено со запис-
ник од страна на Управата за јавни приходи. 

(7) Министерството за финансии со решение одлу-
чува за давање на одобрение за престанок на приреду-
вањето на игрите на среќа во автомат клуб, во рок од 
осум работни дена од денот на поднесувањето на бара-
њето.  

(8) Министерството за финансии за доставеното ба-
рање од ставот (2) на овој член ја известува Управата 
за јавни приходи веднаш по неговиот прием и по служ-
бена должност и го доставува решението од ставот (7) 
на овој член. 

(9) Формата и содржината на образецот на барање-
то од ставот (2) на овој член ги пропишува министерот 
за финансии.“  

Член 36 
Во членот 96 став  (5) зборовите: „со актот од чле-

нот 21 став (1) на овој закон се заменуваат со зборови-
те: „со актот од членовите 21 став (1) и 21-б од овој за-
кон“.  

Член 37 
Во членот 102 став (2) точка 1 по зборовите: „Ре-

публика Македонија“ се додаваат зборовите: „не по-
стар од шест месеци од денот на неговото издавање“. 

 
Член 38 

Во членот 104 став (2) во воведната реченица збо-
рот „производител“ се заменува со зборот „приреду-
вач“. 

Во точката 1 по зборовите: „Република Македони-
ја“ се додаваат зборовите: „не постар од шест месеци 
од денот на неговото издавање“. 

 
Член 39 

Во членот 108 по ставот (2) се додава нов став (3), 
кој гласи: 

„(3) Условите за приредување на интернет игри на 
среќа кои се приредуваат во соработка со приредувачи 
на интернет игри на среќа со други држави се пропи-

шуваат со правилата на игрите на среќа на кои соглас-
нот дава Владата на Република Македонија, на предлог 
на Министерството за финансии.“ 

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и 
(6).  

 
Член 40 

Во членовите 109 став (2), 112 став (3), 114 став (1) 
точка 2, 115 ставови (1), (2), (4) и (5), 116 став (1) и 123 
став (3) зборовите: „носителот на лиценца“, односно 
„носителот на лиценцата“ се заменуваат со зборовите: 
„приредувачот на игрите на среќа“.  

 
Член 41 

Во членот 125 став (2) точка 1 по зборовите: „Ре-
публика Македонија“ се додаваат зборовите: „не по-
стар од шест месеци од денот на неговото издавање“.  

Во точките 3 и 4   зборот „лиценца“ се заменува со 
зборот „дозвола“.  

Во точката 7 зборовите: „потврдуваат позитивни 
финансиски резултати“ се заменуваат со зборовите: 
„потврдува економско-финансиска состојба“.  

 
Член 42 

Во членот 130 став (2) точка 1 по зборовите: „Ре-
публика Македонија“ се додаваат зборовите „не постар 
од шест месеци од денот на неговото издавање“. 

Во  точките  3 и 4  зборот „лиценца“ се заменува со 
зборот „дозвола“.  

Во точката 7 зборовите: „потврдуваат позитивни - 
финансиски резултати“ се заменуваат со зборовите: 
„потврдува економско-финансиска состојба“.  

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесу-

ва најдоцна во рок од 15 дена пред денот кој од страна 
на подносителот на барањето е определен како ден на 
почеток на приредувањето на интерактивната игра на 
среќа.“ 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).  
 

Член 43 
Во членот 134 став (2) точка 1 по зборовите: „Ре-

публика Македонија“ се додаваат зборовите: „не по-
стар од шест месеци од денот на неговото издавање“. 

Во точката 3 зборовите: „потврдуваат позитивни 
финансиски резултати“ се заменуваат со зборовите: 
„потврдува економско-финансиска состојба“.  

Во  точката 4  по зборот „игри“ се додаваат зборо-
вите: „не постар од 30 дена од денот на неговото изда-
вање“.   

Член 44 
Во членот 135 став (3) точка 1 по зборот „игри“ се 

додаваат зборовите: „не постар од 30 дена од денот на 
неговото издавање“.   

Член 45 
По членот 135 се додава нов член 135-а, кој гласи: 
 

„Член 135-а 
(1) Приредувачот на забавни игри има право да го 

промени бројот на апаратите за забавни игри.  
(2) За промена на бројот на апаратите за забавни 

игри, приредувачот на забавни игри е должен да подне-
се барање до Министерството за финансии на пропи-
шан образец.  

(3) Доколку приредувачот на забавни игри сака да 
го зголеми бројот на апаратите за забавни игри, кон ба-
рањето од ставот (2) на овој член ги доставува доку-
ментите од членот 134 став (2) точки 4, 5 и 6 од овој за-
кон.  
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(4) Доколку приредувачот на забавни игри сака да 
го намали бројот на апаратите за забавни игри, кон ба-
рањето од ставот (2) на овој член доставува доказ изда-
ден од Управата за јавни приходи дека апаратите за за-
бавни игри за кои е поднесено барање за намалување 
се исклучени од употреба.  

(5) Министерството за финансии со решение одлу-
чува за промената на бројот на апаратите за забавни 
игри во рок од осум работни дена од денот на поднесу-
вањето на барањето.  

(6) Формата и содржината на образецот на барање-
то од ставот (2) на овој член ги пропишува министерот 
за финансии.“  

Член 46 
По членот 144 се додаваат два нови членови 144-а и 

144-б, кои гласат:  
„Член 144-а 

(1) Утврдувањето на техничката исправност на 
автоматите за игри на среќа се врши пред нивното пу-
штање во употреба и во текот на нивната употреба, и 
тоа: 

- при првото пуштање во употреба на нов автомат 
за игри на среќа (прв преглед), 

- во рок од една година од првото пуштање во упо-
треба на автоматот за игри на среќа (редовен годишен 
преглед), 

- по извршена поправка или друга интервенција на 
автоматот за игри на среќа и 

- при промена на деловната просторија на приреду-
вачот во која е сместен автоматот за игри на среќа.  

(2) Утврдувањето на техничката исправност на 
автоматите за игри на среќа по барање на Управата за 
јавни приходи се врши пред нивното пуштање во упо-
треба или во текот на нивната употреба.  

 
Член 144-б 

(1) Барањето на приредувачот на игрите на среќа за 
утврдување на техничката исправност на автоматите за 
игри на среќа содржи: 

- име и седиште на приредувачот на игрите на среќа и 
- податоци за типот, назив на производителот или 

увозникот, фабрички и сериски број доделен од произ-
водителот, година на производство и други податоци 
кои се однесуваат на  автоматот чија техничка исправ-
ност се утврдува. 

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член, во слу-
чаите од членот 144-а став (1) алинеа 1 од овој закон, 
покрај податоците од ставот (1) на овој член се прило-
жува и техничка документација на производителот која 
содржи: 

- документ за испитувањето на типот на автоматот 
за игри на среќа со декларација со месец и година на 
производство на автоматот за игри на среќа од која гра-
фички и нумерички е видливо дека вкупниот број про-
грамски комбинации на учесниците во игрите на среќа 
им исплатуваат најмалку 87% од вредноста на уплатите 
за учество во игрите на среќа, 

- документ за тестирањето на типот на автоматот за 
игри на среќа во врска со електричната и електронска-
та безбедност, 

- технички опис на автоматот за игри на среќа и 
упатство за користење и 

- гаранцијата на производителот на автоматот за 
игри на среќа. 

(3) По барање на овластеното лице приредувачот на 
играта на среќа во случаите од членот 144-а став (1) од 
овој закон доставува или приложува и други податоци 
или документи потребни за утврдувањето на техничка-
та исправност на автоматите за игри на среќа.  

(4) Овластеното лице во случаите од членот 144-а 
став (1) алинеја 1 од овој закон пристапува кон утврду-
вање на техничката исправност на автоматот за игри на 
среќа доколку доставеното барање од страна на прире-
дувачот на игрите на среќа ги содржи податоците од 
ставот (1) на овој член и прилозите од ставот (2) на 
овој член.“  

 
Член 47 

Во членот 145 по ставот (2) се додаваат два нови 
става (3) и (4), кои гласат:  

„(3) По барање на Управата за јавни приходи, овла-
стеното правно лице е должно да пристапи кон утврду-
вање на техничката исправност на автоматите за игри 
на среќа, во рок од три работни дена од денот на под-
несеното барање  од страна на Управата за јавни при-
ходи и да утврди дали соодветниот автомат за игри на 
среќа е технички исправен. 

(4) Овластеното правно лице е должно во рок од 
три работни дена од денот на утврдувањето на технич-
ката исправност да издаде исправа на Управата за јав-
ни приходи за техничката исправност, односно неис-
правност на определениот автомат, односно автомати.“ 

Ставот (3) станува став (5). 
  

Член 48 
По членот 145 се додава нов член 145-а, кој гласи: 
 

„Член 145-а 
(1) Секој преглед и контрола на автоматот за игри 

на среќа од страна на овластеното правно лице од чле-
нот 138 став (2) од овој закон се впишува во сервисна 
книшка која ја издава овластеното правно лице. 

(2) Сервисна книшка се издава за секој автомат за 
игри на среќа или за сите автомати за игри на среќа на 
приредувачот на игрите на среќа и особено содржи по-
датоци кои се однесуваат на извршените прегледи и 
контроли на автоматите.  

(3) Формата и содржината на сервисната книшка ги 
пропишува министерот за финансии.“ 

 
Член 49 

Во членот 146 по ставот (1) се додаваат три нови 
става (2), (3) и (4), кои гласат: 

„(2) По издавањето на уверението за техничка ис-
правност на автоматот за игри на среќа во случаите од 
членот 144-а алинеја 1 од овој закон овластеното прав-
но лице врши жигосување на автоматот за игри на сре-
ќа со основен жиг. 

(3) По издавањето на уверението за техничка ис-
правност на автоматот за игри на среќа во случаите од 
членот 144-а  алинеи 2, 3 и 4 од овој закон овластеното 
правно лице врши жигосување на автоматот за игри на 
среќа со годишен жиг. 

(4) Жиговите кај автоматите за игри на среќа се по-
ставуваат на вратата од кутијата во која се сместени 
бројчаниците.“ 

Ставот (2) станува став (5). 
 

Член 50 
Во членот 147 по ставот  (2) се додаваат шест нови 

става (3), (4), (5), (6), (7) и (8), кои гласат: 
„(3) Означување и регистрација на автоматите и на 

масите за игри на среќа се врши по барање на приреду-
вачот на игрите на среќа. 

(4) Барањето за поставување на плочка за означува-
ње и регистрација на автоматите и на масите за игри на 
среќа содржи: 

- име и седиште на приредувачот на игрите на среќа 
и 
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- податоци за типот, назив на производителот или 
увозникот, фабрички и сериски број доделен од произ-
водителот, година на производство и други податоци 
кои се однесуваат на автоматот, односно на масата за 
игри на среќа на која се поставува  плочката за означу-
вање и регистрација.  

(5) Кон барањето од ставот (4) на овој член, покрај 
податоците од ставот (4) на овој член, се приложува и 
техничка документација на производителот која содр-
жи: 

- опис и упатство за користење на автоматот, однос-
но масата за игри на среќа и 

- гаранцијата на производителот на автоматот, од-
носно масата за игри на среќа. 

(6) По барање на овластеното лице приредувачот на 
играта на среќа доставува или приложува и други пода-
тоци или документи потребни за поставување на плоч-
ка за означување и регистрација на автоматот, односно 
масата за игри на среќа.  

(7) Овластеното лице пристапува кон поставување 
на плочка за означување и регистрација на автоматот, 
односно масата за игри на среќа, доколку доставеното 
барање од страна на приредувачот на игрите на среќа 
ги содржи податоците од ставот (4) на овој член и при-
лозите од ставот (5) на овој член.  

(8) По означувањето и регистрацијата на автомати-
те и масите за игри на среќа овластеното лице на при-
редувачот на играта на среќа му издава потврда за из-
вршено означување и регистрација на автоматот, од-
носно на масата за игри на среќа.“  

Ставот (3) станува став (9).  
По ставот (4) кој станува став (10) се додава нов 

став (11), кој гласи: 
“(11) Формата и содржината на потврдата од ставот 

(8) на овој член ги пропишува министерот за финансии.“ 
 

Член 51 
Во членот 149-в став (3) зборовите: „членовите 129-

а и 129-б“ се заменуваат со зборовите: „членовите 149-
а и 149-б“.   

Член 52 
Во членот 151 ставот (4) се брише. 
Ставот (5) станува став (4). 
Ставот (6) кој станува став (5) се менува и гласи: 
“(5) Ако во постапката на надзор од страна на овла-

стеното службено лице на Управата за јавни приходи 
се утврди дека во деловна просторија се приредуваат 
игри на среќа без издадена лиценца или дозвола или за 
која приредувачот на игри на среќа има добиено лицен-
ца, односно дозвола, но не ги плаќа јавните давачки 
утврдени со закон, овластеното службено лице врши 
запечатување на деловната просторија во која се при-
редуваат игрите на среќа и донесува решение со кое се 
забранува приредување на игри на среќа во таа деловна 
просторија во рок од десет години, а вршење на друга 
дејност во рок од една година.“ 

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) Против решението од ставовите (3) и (6) на 

овој член може да се поднесе жалба во рок од осум де-
на од денот на приемот на решението до Министерс-
твото за финансии.“ 

 
Член 53 

Во членот 156 по ставот (2) се додаваат два нови 
става (3) и (4), кои гласат: 

„(3) Физичкото лице кое организира и приредува 
игри на среќа без издадена лиценца, односно дозвола 
од надлежен орган ќе се казни со казна затвор од нај-
малку три години и со парична казна во износ од 
600.000 до 1.200.000 денари. 

(4) Со казната од ставот (3) на овој член за делото 
од ставот (3) на овој член ќе се казни трговец поединец 
и самостоен вршител на дејност што организира и при-
редува игри на среќа без издадена дозвола или лиценца 
од надлежен орган.“ 

Ставот (3) станува став (5).  
 

Член 54 
Во членот 157 став (1) по точката 18 се додаваат 

две нови точки 19 и 20, кои гласат: 
„19) приредувачот на игрите на среќа во казино и 

автомат клуб во деловната просторија каде што ги при-
редува игрите на среќа има поголем број на автомати, 
односно маси или има автомати или маси од друг вид 
кои не се одобрени со лиценца издадена од Владата на 
Република Македонија, или со решение од Министерс-
твото за финансии (членови 65 став (1) и 93 став (1)); 

20) приредува игри на среќа спротивно на правила-
та одобрени од Министерството за финансии (членови 
29, 31, 45 став (1), 53, 62 став (1), 77 став (1), 91 став 
(1), 108 став (2), 126 став (2) и 132);“. 

Toчките 19, 20, 21, 22, 23 и 24 стануваат точки 21, 
22, 23, 24, 25 и 26.  

По ставот (3) се додаваат два нови ставови (4) и (5), 
кои гласат: 

„(4) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на трговец поединец за 
прекршокот од ставот (1) точка 23 на овој член. 

(5) За прекршокот од ставот (1) точка 23 на овој 
член, покрај глобата од ставот (4) на овој член, на трго-
вецот поединец ќе му се изрече и забрана за вршење на 
професија, дејност или должност во траење од 15 де-
на.“ 

 
Член 55 

По членот 157 се додава нов член 157-а, кој гласи: 
 

„Член 157-а 
(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече на правно лице кое како 
приредувач на игрите на среќа во казино, не обезбеди 
надзорен информациски систем преку кој се поврзани 
сите автомати за игри на среќа поставени во казиното, 
без оглед на тоа дали тие се сместени во една или во 
повеќе деловни простории на приредувачот или систе-
мот не обезбедува податоци за уплатата и исплатата на 
секој од автоматите кои можат да се прикажуваат во 
секое време или таквиот систем не овозможува негово 
поврзување со информацискиот систем на Управата за 
јавни приходи (член 66 став (6)).  

(2) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на правно лице кое како 
приредувач на игрите на среќа во обложувалница не 
обезбеди надзорен информациски систем во кој се по-
врзани сите компјутери преку кои се врши евидентира-
ње на уплатата и исплатата од сите свои уплатно-исп-
латни места или системот не обезбедува податоци за 
уплатата и исплатата на секој од компјутерите кои мо-
жат да се прикажуваат во секое време или таквиот си-
стем не овозможува негово поврзување со информаци-
скиот систем на Управата за јавни приходи (член 75).  

(3) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на правно лице кое како 
приредувач на игрите на среќа во автомат клуб, не 
обезбеди надзорен информациски систем преку кој се 
поврзани сите автомати за игри на среќа, без оглед на 
тоа дали тие се сместени во една или во повеќе делов-
ни простории на приредувачот или системот не обезбе-
дува податоци за уплатата и исплатата на секој од авто-
матите кои можат да се прикажуваат во секое време 
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или таквиот систем не овозможува негово поврзување 
со информацискиот систем на Управата за јавни прихо-
ди (член 89).  

(4) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на одговорното лице во 
правното лице за прекршокот од ставовите (1), (2) и (3) 
на овој член.  

(5) За прекршокот од ставовите (1), (2) и (3) на овој 
член на правното лице, покрај глобата од ставовите (1), 
(2) и (3) на овој член, ќе му се изрече и мерка времена 
забрана за вршење на дејноста од 30 дена во деловната 
просторија каде што е констатирана неправилноста, а 
на одговорното лице во правното лице покрај глобата 
од ставот (4) на овој член, ќе му се изрече и забрана за 
вршење на професија дејност или должност во траење 
од една до три години.“ 
 

Член 56 
Во членот 159 зборовите: „компјутерски систем“ се 

заменуваат со зборовите: „надзорен информациски си-
стем“, а зборовите: „соодветен компјутерски систем“ 
се заменуваат со зборовите: „информацискиот систем“. 

 
Член 57 

Во членот 160 став (1) зборовите: „компјутерски 
систем“ се заменуваат со зборовите: „надзорен инфор-
мациски систем“, а зборовите: „соодветен компјутер-
ски систем“ се заменуваат со зборовите: „информаци-
скиот систем“. 

Во ставот (2) зборовите: „компјутерски систем“ се 
заменуваат со зборовите: „надзорен информациски си-
стем“, а зборовите: „соодветен компјутерски систем“ 
се заменуваат со зборовите: „информацискиот систем“.  

Член 58 
Во членот 161 став (1) зборовите: „компјутерски 

систем“ се заменуваат со зборовите: „надзорен инфор-
мациски систем“, а зборовите: „соодветен компјутер-
ски систем“ се заменуваат со зборовите: „информаци-
скиот систем“. 

Во ставот (2) зборовите: „компјутерски систем“ се 
заменуваат со зборовите: „надзорен информациски си-
стем“, а зборовите: „соодветен компјутерски систем“ 
се заменуваат со зборовите: „информацискиот систем“. 

 
Член 59 

Во членот 162 став (1) зборовите: „компјутерски 
систем“ се заменуваат со зборовите: „надзорен инфор-
мациски систем“, а зборовите: „соодветен компјутер-
ски систем“ се заменуваат со зборовите: „информаци-
скиот систем“. 

Во ставот (2) зборовите: „компјутерски систем“ се 
заменуваат со зборовите: „надзорен информациски си-
стем“, а зборовите: „соодветен компјутерски систем“ 
се заменуваат со зборовите: „информацискиот систем“.  

Член 60 
Во членот 164 по ставот (3) се додава нов став (4), 

кој гласи: 
„(4) Лиценците за приредување на посебната игра 

на среќа обложување на спортски натпревари издадени 
согласно со прописите кои важеле до 5 септември 2011 
година продолжуваат да важат до истекот на рокот за 
кој се издадени како лиценци за приредување на игри-
те на среќа во обложувалница.“ 

По ставот (4) кој станува став (5) се додаваат три 
нови става (6), (7) и (8), кои гласат: 

„(6) Одземањето и откажувањето на лиценците и 
одобренијата издадени согласно со прописите кои ва-
желе до 5 септември 2011 година ќе се вршат согласно 
со одредбите од овој закон. 

(7) Одредбата на членот 11 став (3) од овој закон ќе 
се применува и на лиценците издадени согласно со 
прописите кои важеле до 5 септември 2011 година. 

(8) Приредувачите на игрите на среќа во автомат 
клуб на кои им се издадени лиценци за приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб согласно со 
прописите кои важеле до 5 септември 2011 година има-
ат право да приредуваат игри на среќа во  повеќе де-
ловни простории доколку го исполнат условот од чле-
нот 89 од овој закон.“ 

Ставот (5) станува став (9).  
 

Член 61 
Во членот 166 зборовите: „ќе започнат да се приме-

нуваат од 1 јануари 2012 година“ се заменуваат со збо-
ровите: „нема да се применуваат до 1 јануари 2013 го-
дина“. 

  
Член 62 

Во целиот текст на Законот зборовите: „осум дена“ 
се заменуваат со зборовите: „осум работни дена“.  

Во целиот текст на Законот зборовите: „30 дена“ се 
заменуваат со зборовите: „30 работни дена“. 

 
Член 63 

Трговското друштво за приредување на игрите на 
среќа во кое Република Македонија е содружник или 
акционер со најмалку 51% од основната главнина е 
должно да започне со приредување на интернет игрите 
на среќа во рок од една година од денот на влегување-
то во сила на овој закон.  

Трговското друштво од ставот 1 на овој член интер-
нет игрите на среќа ќе ги приредува во период од две 
години од започнувањето на рокот утврден во ставот 1 
на овој член. 

Одредбите на членот 26 од овој закон соодветно се 
применуваат при приредувањето на интернет игрите на 
среќа во периодот од ставот 2 на овој член. 

Трговското друштво од ставот 1 на овој член плаќа 
посебна давачка во износ од 0,5% од вкупната вред-
ност на уплатите врз месечна основа до 15 во месецот 
за претходниот месец. 

Одредбите на членовите 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107 и 111 од Законот за игрите на среќа и 
за забавните игри (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 24/11, 51/11 и 148/11), ќе започнат да се 
применуваат по истекот на периодот утврден во ставот 
2 на овој член. 

  
Член 64 

Приредувачите на игрите на среќа и забавните игри 
кои до денот на влегувањето во сила на овој закон има-
ат добиено лиценци или дозволи за приредување на 
игрите на среќа и на забавните игри се должни да го 
усогласат своето работење со одредбите од овој закон 
во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

 
Член 65 

Одредбите на членот 55 од овој закон ќе започнат 
да се применуваат од 1 јануари 2013 година.   

  
Член 66 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
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L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR LOJERA TË FATIT DHE LOJERA ARGETUESE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për lojera të fatit dhe lojera argetuese (“Ga-

zeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer   24/11, 
51/11 dhe 148/11), në nenin 2 paragrafi (1) pika 1 pas fja-
les “ndonje” shtohen fjalet: “ e ardhshme”.   

Pika 22 ndryshohet si vijon:  
“Lojera të fatit në bastore jane lojera të fatit në të cilat 

pjesemarresi në pajtim me rregullat e lojes vë bast për 
ngjarje reale të ardhshme ose ngjarje reale që jane në  rr-
jedhe në kohen e bastit si ngjarje që kane të bejne me:  

- gara sportive, vrapime dhe ngjashem,  
- vallezime, kendime, gara muzikore dhe ngjashem dhe 
- gara tjera;”. 
 

Neni 2 
Në nenin 3 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:  
"Procedura e kryerjes së mbikeqyrjes dhe kontrollit 

mbi zbatimin e ketij ligji dhe dispozitat e miratuara në baze 
të ketij ligji kryhet në pajtim me Ligjin për mbikeqyrje ins-
pektuese dhe Ligjin për procedure tatimore." 

 
Neni 3 

Në nenin 7 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si 
vijon:   

“(3) Lojera të fatit nepermjet internetit të organizohen 
nga shoqeria tregtare nga paragrafi (2) i ketij neni, vet ose 
së bashku me organizues tjere, me ç’rast pa marre parasysh 
formen e bashkimit kjo shoqeri tregtare duhet të kete së pa-
ku 51% pjesemarrje në kapitalin dhe në të drejten e ven-
dimmarrjes në bashkim.” 

Paragrafet (3) dhe (4) behen paragrafe (4) dhe (5).  
Neni 4 

Pas nenit 10 shtohet nen i ri 10-a, si vijon: 
 

“Neni 10 - a 
(1) Shoqeria tregtare të ciles i ka skaduar licenca për 

organizimin e lojerave të fatit, ndersa ka parashtruar kerke-
se në Ministrine e Financave për marrjen e licences për or-
ganizimin e lojes perkatese të fatit, nuk guxon të organizo-
je lojera të fatit deri në leshimin e licences nga Qeveria e 
Republikes së Maqedonise. Nese Drejtoria e të Hyrave 
Publike ka konstatuar se shoqeria tregtare organizon lojera 
të fatit pa licence të leshuar, kerkesa për marrjen e licences 
do të refuzohet.  

(2) Nese shoqeria tregtare për here të pare ka parashtru-
ar kerkese në Ministrine e Financave për marrjen e licences 
për organizimin e lojes perkatese të fatit, ndersa eshte kon-
statuar nga Drejtoria e të Hyrave Publike se organizon loje-
ra të fatit pa licence, kerkesa për licence do të refuzohet.  

(3) Shoqerise tregtare nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij 
neni, nuk do t’i leshohet licence në periudhe prej një viti 
nga dita kur eshte konstatuar organizimi i lojerave të fatit 
pa licence të leshuar.”   

Neni 5 
Në nenin 13 paragrafi (1) pas pikes 9 shtohen dy pika 

të reja 10 dhe 11, si vijojne:  
“10) te organizuesi i lojes së fatit tombole e tipit të 

mbyllur, lojerave të fatit në kazino, bastore dhe në klub me 
automat eshte zvogeluar depozita ose eshte aktivizuar ga-
rancia bankare nën shumen e percaktuar me kete ligj, nder-
sa organizuesi në afat prej 48 oresh nuk e ka plotesuar shu-
men deri në shume të plote të percaktuar me kete ligj;  

11) organizon bast permes vendpageses pa aktvendim 
nga Ministria e Financave;”. 

Pikat 10 dhe 11 behen pika 12 dhe 13.   

Neni 6 
Neni 17 ndryshohet si vijon:   
“(1) Kompensimet dhe detyrimet e vecanta nga lojerat 

e fatit të percaktuara me kete ligj, jane të hyra të Buxhetit 
të Republikes së Maqedonise.  

(2) Në aspekt të percaktimit të obligimeve, procedures an-
kimore, arketimit të detyrueshem, kamates dhe parashkrimit 
për arketim të kompensimeve dhe detyrimeve të vecanta nga 
paragrafi (1) i ketij neni, në menyre perkatese zbatohen dispo-
zitat që kane të bejne me proceduren tatimore.   

(3) Ministria e Financave mban evidence për pagesen e 
kompensimeve dhe detyrimeve të vecanta nga paragrafi (1) 
i ketij neni në baze të të dhenave të thesarit dhe për çdo 
ndryshim të të dhenave në evidence, menjehere e njofton 
Drejtorine e të Hyrave Publike.    

(4) Formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së 
evidences nga paragrafi (3) i ketij neni, i percakton ministri 
i Financave.”  

Neni 7 
Pas nenit 21 shtohen dy nene të reja 21 – a dhe 21 – b, 

si vijojne:   
“Neni 21 - a 

(1) Drejtoria e të Hyrave Publike e percakton perm-
bushjen e kushteve hapesinore dhe teknike teknologjike 
dhe vendosjen e pajisjes për organizimin e lojerave të fatit 
dhe lojerave argetuese në lokale afariste nga organizuesit e 
lojerave të fatit dhe lojerave argetuese.   

(2) Organizuesi i lojerave të fatit paraqet kerkese në 
Drejtorine e të Hyrave Publike për leshimin e aktvendimit 
për  percaktimin e  permbushjes së kushteve hapesinore 
dhe teknike teknologjike dhe vendosjen e pajisjes për orga-
nizimin e lojerave të fatit dhe lojerave argetuese në lokalin 
afarist, me të cilen parashtron:  

- dokument për regjistrimin e tregtarit – individ, perka-
tesisht shoqerise tregtare ose filialit të saj, të leshuar nga 
Regjistri Qendror i Republikes së Maqedonise,  

- deshmi për të drejten e pronesise ose të drejten e 
shfrytezimit të lokalit afarist,  

- skice me të dhena për numrin dhe vendosjen  e auto-
mateve, tavolinave, aparateve dhe pajisjes tjeter të nevojsh-
me për organizimin e lojerave të fatit, perkatesisht lojerave 
argetuese në lokalin afarist,  

- raport teknik për verifikimin e kryer të karakteristika-
ve dhe cilesise së instalimit të vendosur elektrik nga trupi i 
akredituar inspektues dhe  

- kopje të licences, perkatesisht lejes për organizimin e 
lojerave të fatit, perkatesisht lojerave argetuese, nese ajo i 
eshte leshuar.   

(3) Nese kerkesa për leshimin e aktvendimit për perca-
ktimin e permbushjes së kushteve hapesinore dhe teknike 
teknologjike dhe vendosjen e pajisjes për organizimin e lo-
jerave të fatit të lotarise eshte parashtruar nga organizatori 
nga neni 7 paragrafi (2) të ketij ligji, e ka të beje me lokalin 
afarist për të cilin të drejten e pronesise ose të drejten e 
shfrytezimit e ka subjekti tjeter që kryen veprimtari, me 
kerkese parashtrohen të dhena për pajisjen për organizimin 
e lojerave të fatit të vendosur në lokalin afarist dhe marre-
veshje me të cilen jane rregulluar të drejtat dhe obligimet 
ndermjet organizuesit nga neni 7 paragrafi (2) të ketij ligji 
dhe subjektit tjeter.  

(4) Percaktimi i permbushjes së kushteve hapesinore 
dhe teknike teknologjike dhe vendosja e  pajisjes për orga-
nizimin e lojerave të fatit dhe lojerave argetuese nga orga-
nizuesit e lojerave të fatit dhe lojerave argetuese dhe leshi-
mi i aktvendimit nga Drejtoria e të Hyrave Publike, kryhet 
në afat prej 15 ditesh pune nga dita e pranimit të kerkesave 
nga paragrafet (2) dhe (3) të ketij neni, me zbatimin perka-
tes të dispozitave të kontrollit të rregulluar me dispozitat që 
kane të bejne me proceduren tatimore. 
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Neni 21 - b 
(1) Organizuesit e lojerave të vecanta të fatit jane të 

detyruar që të sigurojne sistem mbikeqyres informativ.   
(2) Menyren e punes dhe shfrytezimit, karakteristikat 

hapesinore, teknike teknologjike dhe të tjera të sistemit 
mbikeqyres informativ, vellimin dhe menyren e ndjekjes 
dhe menyren e lidhjes së tij dhe shkembimin e të dhenave 
me sistemin informativ të Drejtorise së të Hyrave Publike, i 
percakton ministri i Financave.”  

Neni 8 
Në nenin 22 paragrafi (4) fjalet: “Formen dhe perm-

bajtjen” zevendesohen me fjalen “Permbajtjen”.   
Neni 9 

Në nenin 26 paragrafi (1) pika 1 pas fjaleve: “Republi-
kes së Maqedonise” shtohen fjalet: “jo më të vjeter se 
gjashte muaj nga dita e leshimit të tij”. 

 
Neni 10 

Në nenin 28 paragrafet  (3), (4) dhe (5) ndryshohen si 
vijojne:   

“(3) Me kerkese nga paragrafi (2) i ketij neni dorezohet 
edhe deshmi për plotesimin e kushteve hapesinore, teknike 
teknologjike të vendpagesave jo më të vjeter se 30 dite nga 
dita e leshimit të saj.  

(4) Organizuesi i lojerave të fatit ka të drejte ta nderroje 
lokalin afarist që e shfrytezon si vendpagese në të cilen 
pranohen pagesat e depozitave për lojerat e fatit.  

(5) Organizuesi i lojerave të fatit parashtron kerkese 
për nderrimin e lokalit afarist që e shfrytezon si vendpage-
se, në Ministrine e Financave në formular të percaktuar, të 
ciles i bashkengjit deshmi se lokali i tij afarist i permbush 
kushtet hapesinore dhe teknike teknologjike për organizi-
min e lojerave të fatit jo më të vjeter se 30 dite nga dita e 
leshimit të saj dhe deshmi se në lokalin e perparshem afa-
rist nuk kryhet pranimi i pageses së depozitave për lojera të 
fatit nga organizatori."     

Pas paragrafit (5) shtohen shtate paragrafe të rinj (6), 
(7), (8), (9), (10), (11) dhe (12), si vijojne:   

“(6) Organizuesi i lojerave të fatit ka të drejte ta nder-
prese shitjen e  fletelotarive dhe vertetimeve për pagese në 
lokalin afarist që e shfrytezon si vendpagese.    

(7) Organizuesi i lojerave të fatit parashtron kerkese 
për marrjen e lejes për nderprerjen e shitjes së fletelotarive 
dhe vertetimeve për pagese në lokalin afarist që e shfryte-
zon si vendpagese në Ministrine e Financave, në formulare 
të percaktuar.   

(8) Me kerkese nga paragrafi (7) i ketij neni organizue-
si i lojerave të fatit parashtron deshmi se lokali afarist që 
eshte shfrytezuar si vendpagese eshte mbyllur, perkatesisht 
në të nuk kryhet pranim i pagesave të depozitave për lojera 
të fatit nga organizuesi.   

(9) Si dite për nderprerjen e shitjes së fletelotarive dhe 
vertetimeve për pagese në lokalin afarist që shfrytezohet si 
vendpagese, llogaritet dita kur kjo eshte konfirmuar me 
procesverbal nga Drejtoria e të Hyrave Publike.  

(10) Ministria e Financave me aktvendim vendos për 
dhenien e pelqimit për për vendpagesa,  për dhenien e pel-
qimit për nderrimin e lokalit afarist që e shfrytezon si 
vendpagese dhe për dhenien e lejes për nderprerjen e prani-
mit të pagesave të depozitave për lojera të fatit, në afat prej 
tete ditesh pune nga dita e parashtrimit të kerkeses.   

(11) Ministria e Financave, për kerkesat e dorezuara 
nga paragrafet (2), (5) dhe (7) të ketij neni, e njofton Drej-
torine e të Hyrave Publike menjehere pas pranimit të tyre 
dhe me detyre zyrtare ia dorezon aktvendimet nga paragra-
fi (10) i ketij neni.  

(12) Formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses 
nga paragrafet (2), (5) dhe (7) të ketij neni, i percakton mi-
nistri i Financave.“ 

Neni 11 
Në nenin 36 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 

si vijon:  
“(2) Obligimi për shpallje publike nga paragrafi (1) i 

ketij neni konsiderohet si i permbushur edhe nese organi-
zuesi i lojerave të fatit raportin për rezultatet nga terheqja 
dhe shumen e fitimeve i shpall në ueb faqen e tij, më së vo-
ni në afat prej shtate ditesh nga dita e terheqjes.” 

 
Neni 12 

Në nenin 40 paragrafi (3) pika 1 pas fjaleve: “Republi-
kes së Maqedonise” shtohen fjalet: “jo me të vjeter se 
gjashte muaj nga dita e leshimit të tij”. 

Në piken 8 fjalet: “konfirmohen rezultatet pozitive dhe 
financiare" zevendesohen me fjalet: "konfirmohet gjendja 
ekonomike - financiare".   

Në paragrafin (4) pas fjaleve: “tomboles së tipit të 
mbyllur” shtohen fjalet: “jo më të vjeter se 30 dite nga dita 
e leshimit të saj. “ 

 
Neni 13 

Në nenin 42 paragrafi (3) pika 1 pas fjaleve: “tipit të 
mbyllur” shtohen fjalet: “jo më i vjeter se 30 dite nga dita e 
leshimit të tij”.  

 
Neni 14 

Neni 50 shlyhet.   
 

Neni 15 
Neni 51 shlyhet.   
 

Neni 16 
Në nenin 54 paragrafi (1) shuma “50 eurosh” zevende-

sohen me shumen “30 eurosh”.   
 

Neni 17 
Neni 55 ndryshohet si vijon:   
"(1) Lojerat elektronike të fatit organizohen në lokale 

afariste për të cilat organizuesi i lojerave elektronike të fatit 
ka marre pelqim nga Ministria e Financave.   

(2) Organizuesi i lojerave elektronike të fatit parashtron 
kerkese për marrjen e pelqimit për lokale afariste ku do të 
organizohen lojera elektronike të fatit në Ministrine e Fi-
nancave në formular të percaktuar, me të cilen dorezon të 
dhena për adresen, vendin dhe siperfaqen e lokaleve afari-
ste ku do të organizohen lojera elektronike të fatit dhe 
deshmi me të cilen konfirmohet se në lokalet afariste jane 
vendosur terminale elektronike – videolotarike të organizu-
esit.  

(3) Organizuesi i lojerave elektronike të fatit parashtron 
kerkese për nderrimin e lokalit afarist ku organizohen loje-
ra elektronike të fatit në Ministrine e Financave, në formu-
lar të percaktuar, me të cilen parashtron të dhena për adre-
sen, vendin dhe siperfaqen e lokalit afarist ku do të organi-
zohen lojera elektronike të fatit dhe deshmi se në lokalin e 
meparshem afarist nuk organizohen lojera elektronike të 
fatit nga organizuesi.   

(4) Organizuesi i lojerave elektronike të fatit ka të drej-
te ta nderprese organizimin e lojerave elektronike të fatit në 
lokalin afarist për të cilin ka marre pelqim nga Ministria e 
Financave.   

(5) Organizuesi i lojerave elektronike të fatit parashtron 
kerkese për marrjen e lejes për nderprerjen e organizimit të 
lojerave elektronike të fatit në lokalin afarist për të cilin ka 
marre pelqim, në Ministrine e Financave, në formular të 
percaktuar.   

(6) Me kerkesen nga paragrafi (5) i ketij neni organizu-
esi i lojerave elektronike të fatit parashtron deshmi se në 
lokalin afarist që e ka shfrytezuar nuk organizohen lojera 
elektronike të fatit prej tij.     
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(7) Si dite e nderprerjes së organizimit të lojerave ele-
ktronike të fatit në lokalin afarist, konsiderohet dita kur kjo 
eshte percaktuar me procesverbal nga Drejtoria e të Hyrave 
Publike.  

(8) Ministria e Financave me aktvendim vendos për 
dhenien e pelqimit për lokalet afariste ku do të organizohen 
lojera elektronike të fatit, për dhenie të pelqimit për nderri-
min e lokalit afarist në të cilin organizohen lojera elektroni-
ke të fatit dhe për dhenie të pelqimit për nderprerjen e or-
ganizimit të lojerave elektronike të fatit, në afat prej tete di-
tesh pune nga dita e parashtrimit të kerkeses.    

(9) Ministria e Financave, për kerkesat e dorezuara nga 
paragrafet (2), (3) dhe (5) të ketij neni, e njofton Drejtorine 
e të Hyrave Publike menjehere pas pranimit të tyre dhe me 
detyre zyrtare ua dergon aktvendimet nga paragrafi (8) i 
ketij neni. 

(10) Formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses 
nga paragrafet (2), (3) dhe (5) të ketij neni, i percakton mi-
nistri i Financave.“ 

 
Neni 18 

Neni 56 ndryshohet si vijon:  
“Rregullat e lojerave elektronike të fatit duhet të ven-

dosen në vend të dukshem në lokalin afarist nga neni 55 
paragrafi (1) i ketij ligji.” 

 
Neni 19 

Në nenin 57 paragrafi (3) pika 1 pas fjales “organi” 
shtohen fjalet: “jo më të vjeter se 30 dite nga dita e leshimit 
të saj”.  

 
Neni 20 

Në nenin 60 paragrafi (3) pika 1 pas fjales “kazino” 
shtohen fjalet: “jo me të vjeter se 30 dite nga dita e leshimit 
të saj”. 

 
Neni 21 

Në nenin 61 paragrafi (1) shuma “100 000 euro” zeven-
desohen me shumen “300 000 euro”.   

 
Neni 22 

Në nenin 65 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
“Organizuesi i lojerave të fatit në kazino eshte i detyru-

ar që në lokalin afarist në të cilin i organizon lojerat e fatit 
të kete automate dhe tavolina në numer dhe lloj sa jane le-
juar me licencen e leshuar nga Qeveria e Republikes së 
Maqedonise ose me aktvendim të Ministrise së Financave”.  

Në paragrafin (3) pas fjaleve: “në lokalin afarist për or-
ganizimin e lojerave të fatit në kazino” shtohen fjalet: “jo 
më të vjeter se 30 dite nga dita e leshimit të saj”. 

 
Neni 23 

Në nenin 70 paragrafi (9) fjalet: “sistem qendror lloga-
rites (server) për mbikeqyrje onlajn" zevendesohen me fja-
let: "sistem mbikeqyres informativ".   

Në paragrafin (10) fjalet: “me aktin nga neni 21 para-
grafi (1) të ketij ligji" zevendesohen me fjalet: “me aktin 
nga nenet 21 paragrafi (1) dhe 21 – b të ketij ligji". 

 
Neni 24 

Në nenin 73 paragrafi (3) pas fjales “organi” shtohen 
fjalet: “jo më të vjeter se 30 dite nga dita e leshimit të saj”. 

 
Neni 25 

Në nenin 74 paragrafi (5) pika 1 pas fjales “bastore” 
shtohen fjalet: “jo më të vjeter se 30 dite nga dita e leshimit 
të saj”. 

Neni 26 
Në nenin 75 fjalet: “sistem kompjuterik” zevendesohen 

me fjalet: “sistem mbikeqyres kompjuterik”, ndersa fjalet: 
“sistem perkates kompjuterik” zevendesohen me fjalet: “si-
stem informativ”. 

 
Neni 27 

Në nenin 82 paragrafi (1) fjalet: “sistemi qendror lloga-
rites për mbikeqyrje" zevendesohen me fjalet: "sistemi 
mbikeqyres informativ".  

Në paragrafin (3) fjalet: “me aktin nga neni 21 paragra-
fi (1) të ketij ligji" zevendesohen me fjalet: “me aktin nga 
nenet 21 paragrafi (1) dhe 21 – b të ketij ligji". 

 
Neni 28 

Në nenin 84 paragrafi (2) pas fjales “vendpagese” shto-
hen fjalet: “jo më të vjeter se 30 dite nga dita e leshimit të 
saj”.  

 
Neni 29 

Pas nenit 84 shtohet nen i ri 84-a, si vijon: 
 

“Neni 84 - a 
(1) Organizuesi i lojerave të fatit në bastore ka të drejte 

ta nderprese organizimin e lojerave të fatit në lokalin afa-
rist që e shfrytezon si vendpagese. 

(2) Organizuesi i lojerave të fatit në bastore parashtron 
kerkese për marrjen e pelqimit për nderprerje të organizi-
mit të lojerave të fatit në lokalin afarist që e shfrytezon si 
vendpagese në Ministrine e Financave, në formulare të per-
caktuar.   

(3) Organizuesi i lojerave të fatit me kerkesen nga para-
grafi (2) të ketij neni parashtron deshmi jo më të vjeter se 
30 dite nga dita e leshimit të saj se lokalin afarist që e ka 
shfrytezuar si vendpagese e ka mbyllur, perkatesisht në të 
nuk kryhet organizimi i lojerave të fatit në bastore nga or-
ganizuesi.   

(4) Kerkesa për vazhdimin e organizimit të lojerave të 
fatit në bastore në lokalin e njejte afarist mund të parash-
trohet pas kalimit të tre muajve nga dita e pranimit të ak-
tvendimit me të cilin eshte dhene leje për nderprerjen e or-
ganizimit të lojerave të fatit në lokalin afarist që e shfryte-
zon si vendpagese.   

(5) Nese organizuesi i lojerave të fatit në bastore e 
shfrytezon të drejten nga paragrafi (1) i ketij neni, eshte i 
detyruar që të siguroje organizimin e lojerave të fatit në ba-
store në së paku një vendpagese.  

(6) Si dite e nderprerjes së organizimit të lojerave të fa-
tit në lokalin afarist, konsiderohet dita kur kjo eshte perca-
ktuar me procesverbal nga Drejtoria e të Hyrave Publike.  

(7) Ministria e Financave me aktvendim vendos për 
dhenien e lejes për nderprerjen e lojerave të fatit në basto-
re, në afat prej tete ditesh pune nga dita e parashtrimit te 
kerkeses.   

(8) Ministria e Financave, për kerkesen e dorezuar nga 
paragrafi (2) i ketij neni e njofton Drejtorine e të Hyrave 
Publike menjehere pas pranimit të saj dhe me detyre zyrta-
re ia dergon aktvendimin nga paragrafi (7) i ketij neni. 

(9) Formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses nga 
paragrafi (2) i ketij neni, i percakton ministri i Financave.“ 

 
Neni 30 

Në nenin 85 paragrafi (1) fjalet: “sistemin qendror llo-
garites” zevendesohen me fjalet: "sistemin mbikeqyres in-
formativ".   

 
Neni 31 

Në nenin 86 paragrafi (3) pika 1 pas fjaleve: “organi” 
shtohen fjalet: “jo më të vjeter se 30 dite nga dita e leshimit 
të saj”. 
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Neni 32 
Në nenin 88 paragrafi (2) pika 1 pas fjales “klub” shto-

hen fjalet: “jo më të vjeter se 30 dite nga dita e leshimit të 
saj”.  

 
Neni 33 

Në nenin 89 fjalet: “sistem kompjuterik” zevendesohen 
me fjalet: “sistem mbikeqyres informativ”, ndersa fjalet: 
“sistem perkates kompjuterik” zevendesohen me fjalet: “si-
stem informativ”.  

 
Neni 34 

Në nenin 93 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
“Organizuesi i lojerave të fatit në klube me automate 

eshte i detyruar që në lokalin afarist në të cilin i organizon 
lojerat e fatit të kete automate dhe tavolina në numer dhe 
lloj sa jane lejuar me licencen e leshuar nga Qeveria e Re-
publikes së Maqedonise ose me aktvendim të Ministrise së 
Financave”.  

Në paragrafin (3) pas fjaleve: “në lokalin afarist për or-
ganizimin e lojerave të fatit në klube me automate” shtohen 
fjalet: “jo më të vjeter se 30 dite nga dita e leshimit të saj”.  

 
Neni 35 

Pas nenit 93 shtohet nen i ri 93-a, si vijon: 
 

“Neni 93 - a 
(1) Organizuesi i lojerave të fatit në klube me automate 

ka të drejte ta nderprese organizimin e lojerave të fatit në 
lokalin afarist në të cilin organizohen lojera të fatit në klu-
be me automate.   

(2) Organizuesi i lojerave të fatit në klube me automate 
parashtron kerkese për marrjen e pelqimit për nderprerje të 
organizimit të lojerave të fatit në lokalin afarist në të cilin 
organizohen lojera të fatit në klube me automate, në Mini-
strine e Financave, në formulare të percaktuar.   

(3) Organizuesi i lojerave të fatit me kerkesen nga para-
grafi (2) të ketij neni parashtron deshmi jo më të vjeter se 
30 dite nga dita e leshimit të saj, se lokalin afarist të cilin e 
ka shfrytezuar për organizimin e lojerave të fatit në klube 
me automate e ka mbyllur, perkatesisht në të nuk organizo-
hen lojera të fatit në klube me automate nga organizuesi.   

(4) Kerkesa për vazhdimin e organizimit të lojerave të 
fatit në klube me automate në lokalin e njejte afarist mund 
të parashtrohet pas kalimit të tre muajve nga dita e pranimit 
të aktvendimit me të cilin eshte dhene leje për nderprerjen 
e organizimit të lojerave të fatit në klubet me automate.   

(5) Nese organizuesi i lojerave të fatit në klubet me au-
tomate e shfrytezon të drejten nga paragrafi (1) i ketij neni, 
eshte i detyruar që të siguroje organizimin e lojerave të fa-
tit në klubet me automate në së paku një lokal afarist.  

(6) Si dite e nderprerjes së organizimit të lojerave të fa-
tit konsiderohet dita kur kjo eshte percaktuar me procesver-
bal nga Drejtoria e të Hyrave Publike.  

(7) Ministria e Financave me aktvendim vendos për 
dhenien e lejes për nderprerjen e lojerave të fatit në klubet 
me automate, në afat prej tete ditesh pune nga dita e pa-
rashtrimit të kerkeses.   

(8) Ministria e Financave, për kerkesen e dorezuar nga 
paragrafi (2) i ketij neni e njofton Drejtorine e të Hyrave 
Publike menjehere pas pranimit të saj dhe me detyre zyrta-
re ia dergon aktvendimin nga paragrafi (7) i ketij neni. 

(9) Formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses 
nga paragrafi (2) i ketij neni, i percakton ministri i Financa-
ve.“ 

 
Neni 36 

Në nenin 96 paragrafi (5) fjalet: “me aktin nga neni 21 
paragrafi (1) të ketij ligji" zevendesohen me fjalet: “me 
aktin nga nenet 21 paragrafi (1) dhe 21 – b të ketij ligji". 

Neni 37 
Në nenin 102 paragrafi (2) pika 1 pas fjaleve: “Repub-

likes së Maqedonise” shtohen fjalet: “jo me të vjeter se 
gjashte muaj nga dita e leshimit të tij”. 

 
Neni 38 

Në nenin 104 paragrafi (2) në fjaline hyrese fjala 
“prodhues” zevendesohet me fjalen “organizues”.  

Në piken 1 pas fjaleve: “Republikes së Maqedonise” 
shtohen fjalet: “jo me të vjeter se gjashte muaj nga dita e 
leshimit të tij”. 

 
Neni 39 

Në nenin 108 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), 
si vijon:  

“(3) Kushtet për organizimin e lojerave të fatit neperm-
jet internetit që organizohen në bashkepunim me organizu-
esit e lojerave të fatit nepermjet internetit me shtete tjera, 
percaktohen me rregullat e lojerave të fatit për të cilat pel-
qim jep Qeveria e Republikes së Maqedonise, me propo-
zim të Ministrise së Financave.” 

Paragrafet (3), (4) dhe (5) behen paragrafe (4), (5) dhe 
(6).  

 
Neni 40 

Në nenet 109 paragrafi (2), 112 paragrafi (3), 114 para-
grafi (1) pika 2, 115 paragrafet (1), (2), (4) dhe (5), 116 pa-
ragrafi (1) dhe 123 paragrafi (3) fjalet: “bartes i licences” 
perkatesisht: “bartesit të licences” zevendesohen me fjalet: 
“organizuesit të lojerave të fatit”.  

 
Neni 41 

Në nenin 125 paragrafi (2) pika 1 pas fjaleve: “Repub-
likes së Maqedonise” shtohen fjalet: “jo më të vjeter se 
gjashte muaj nga dita e leshimit të tij”.  

Në piket 3 dhe 4 fjala “licences” zevendesohet me fja-
len “lejes”.   

Në piken 7 fjalet: “konfirmohen rezultate pozitive dhe 
financiare" zevendesohen me fjalet: "konfirmohet gjendja 
ekonomike financiare".    

Neni 42 
Në nenin 130 paragrafi (2) pika 1 pas fjaleve: “Repub-

likes së Maqedonise” shtohen fjalet: “jo me të vjeter se 
gjashte muaj nga dita e leshimit të tij”. 

Në piket 3 dhe 4 fjala “licences” zevendesohet me fja-
len “lejes”.   

Në piken 7 fjalet: “konfirmohen rezultate pozitive dhe 
financiare" zevendesohen me fjalet: "konfirmohet gjendja 
ekonomike financiare".   

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon: 
“(3) Kerkesa nga paragrafi (1) i ketij neni parashtrohet 

më së voni në afat prej 15 ditesh para dites që nga parash-
truesi i kerkeses eshte percaktuar si dite e fillimit të organi-
zimit të lojes interaktive të fatit.”  

Paragrafet (3) dhe (4) behen paragrafe (4) dhe (5).   
Neni 43 

Në nenin 134 paragrafi (2) pika 1 pas fjaleve: “Repub-
likes sëe Maqedonise” shtohen fjalet: “jo me të vjeter se 
gjashte muaj nga dita e leshimit të tij”. 

Në piken 3 fjalet: “konfirmohen rezultate pozitive dhe 
financiare" zevendesohen me fjalet: "konfirmohet gjendja 
ekonomike financiare".   

Në piken 4 pas fjales “lojera” shtohen fjalet: “jo më të 
vjeter se 30 dite nga dita e leshimit të tij”.  

 
Neni 44 

Në nenin 135 paragrafi (3) pika 1 pas fjales “lojera” 
shtohen fjalet: “jo më të vjeter se 30 dite nga dita e leshimit 
të saj”.  
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Neni 45 
Pas nenit 135 shtohet nen i ri 135-a, si vijon: 
 

“Neni 135 - a 
(1) Organizuesi i lojerave argetuese ka të drejte ta 

ndryshoje  numrin e aparateve për lojera argetuese.   
(2) Për ndryshimin e numrit të aparateve për lojera ar-

getuese, organizuesi i lojerave të fatit eshte i detyruar që të 
parashtroje kerkese në Ministrine e Financave në formulare 
të percaktuar.   

(3) Nese organizuesi i lojerave argetuese deshiron ta 
zmadhoje numrin e aparateve për lojera argetuese, me ker-
kesen nga paragrafi (2) i ketij neni i dergon dokumentet 
nga neni 134 paragrafi (2) pikat 4, 5 dhe 6 të ketij ligji.    

(4) Nese organizuesi i lojerave të fatit deshiron ta redu-
ktoje numrin e aparateve për lojera të fatit, me kerkesen 
nga paragrafi (2) i ketij neni dergon deshmi të leshuar nga 
Drejtoria e të Hyrave Publike, se aparatet për lojera argetu-
ese për të cilat eshte parashtruar kerkese për zvogelim jane 
hequr nga perdorimi.   

(5) Ministria e Financave me aktvendim vendos për 
ndryshimin e numrit të aparateve për lojera argetuese në 
afat prej tete ditesh pune nga dita e parashtrimit të kerke-
ses.   

(6) Formen dhe permbajtjen e formularit të kerkeses 
nga paragrafi (2) i ketij neni, i percakton ministri i Financa-
ve." 

 
Neni 46 

Pas nenit 144 shtohen dy nene te reja 144 – a dhe 144 – 
b, si vijojne:  

 
“Neni 144 - a 

(1) Percaktimi i rregullshmerise teknike të automateve 
për lojera të fatit kryhet para leshimit të tyre në perdorim 
dhe gjate perdorimit të tyre, si vijon:  

- gjate leshimit në perdorim të automatit të ri për lojera 
të fatit (kontrolli i pare),  

- në afat prej një viti nga leshimi i pare në perdorim të 
automatit për lojera të fatit (kontrolli i rregullt vjetor),  

- pas riparimit  ose ndonje nderhyrje tjeter të kryer të 
automatit për lojera të fatit dhe  

- gjate nderrimit të lokalit afarist të organizuesit në të 
cilin eshte vendosur automati për lojera të fatit.   

(2) Percaktimi i rregullshmerise teknike të automateve 
për lojera të fatit me kerkese nga Drejtoria e të Hyrave 
Publike, kryhet para leshimit të tyre në perdorim ose gjate 
perdorimit të tyre.    

 
Neni 144 - b 

(1) Kerkesa e organizuesit të lojerave të fatit për perca-
ktimin e rregullshmerise teknike të automateve për lojera të 
fatit, i permban:  

- emrin dhe mbiemrin e organizuesit të lojerave të fatit 
dhe  

- të dhena për llojin, emrin e prodhuesit ose importue-
sit, numrin e fabrikes dhe serik të dhene nga prodhuesi, vi-
tin e  prodhimit dhe të dhena tjera që kane të bejne me au-
tomatin rregullshmeria teknike e të cilit konstatohet. 

(2) Me kerkesen nga paragrafi (1) i ketij neni, në rastet 
nga neni 144 – a paragrafi (1) alineja 1 të ketij ligji, pervec 
të dhenave nga paragrafi (1) i ketij neni parashtrohet edhe 
dokumentacioni teknik i prodhuesit që permban:   

- dokument për testimin e llojit të automatit për lojera 
të fatit me deklaraten me muajin dhe vitin e prodhimit të 
automatit për lojera të fatit nga e cila në menyre grafike 
dhe numerike duket se numri i pergjithshem i kombinime-
ve programore pjesemarresve në lojerat e fatit u paguajne 
së paku 87% nga vlera e pagesave për pjesemarrje në loje-
rat e fatit,  

- dokument për testimin e llojit të automatit për lojera 
të fatit në lidhje me sigurine elektrike dhe elektronike,  

- pershkrim teknik të automatit për lojera të fatit dhe 
udhezim për shfrytezim dhe  

- garanci të prodhuesit të automatit për lojera të fatit.  
(3) Me kerkese të personit të autorizuar, organizuesi i 

lojes së fatit në rastet nga neni 114 – a paragrafi (1) të ketij 
ligji dergon ose parashtron edhe të dhena tjera ose doku-
mente të nevojshme për konstatimin e rregullshmerise së 
automateve për lojera të fatit.    

(4) Personi i autorizuar në rastet nga neni 144 – a para-
grafi (1) alineja 1 të ketij ligji, fillon me percaktimin e rre-
gullshmerise teknike të automatit për lojera të fatit, nese 
kerkesa e derguar nga organizuesi i lojerave të fatit i perm-
ban të dhenat nga paragrafi (1) i ketij neni dhe shtojcat nga 
paragrafi (2) i ketij neni."  

 
Neni 47 

Në nenin 145 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe të 
rinj (3) dhe (4), si vijojne:  

“(3) Me kerkese të Drejtorise së të Hyrave Publike, 
personi i autorizuar publik eshte i detyruar të filloje perca-
ktimin e rregullshmerise teknike të automateve për lojera të 
fatit, në afat prej tri ditesh pune nga dita e kerkeses së pa-
rashtruar nga Drejtoria e të Hyrave publike dhe të perca-
ktoje nese automati perkates për lojera të fatit eshte tekni-
kisht i rregulluar.  

(4) Personi i autorizuar juridik eshte i detyruar që në 
afat prej tri ditesh pune nga dita e konstatimit të rregullsh-
merise teknike, t'i dorezoje dokument Drejtorise së të 
Hyrave Publike për rregullshmerine teknike, perkatesisht 
parregullsine  e automatit perkatesisht automateve të caktu-
ara." 

Paragrafi (3) behet paragraf (5). 
  

Neni 48 
Pas nenit 145 shtohet nen i ri 145-a, si vijon: 
 

“Neni 145 - a 
(1) Çdo kontroll i automatit për lojera të fatit nga per-

soni i autorizuar juridik nga neni 138 paragrafi (2) të ketij 
ligji, regjistrohet në libreze për servisim që e leshon perso-
ni juridik i autorizuar.  

(2) Libreza për servisim leshohet për çdo automat për 
lojera të fatit ose për të gjithe automatet për lojera të fatit 
dhe në vecanti i permban të dhenat që kane të bejne me 
kontrollet e automateve.   

(3) Formen dhe permbajtjen e librezes për servisim, i 
percakton ministri i Financave.” 

 
Neni 49 

Në nenin 146 pas paragrafit (1) shtohen tre paragrafe të 
rinj (2), (3) dhe (4)  si vijojne: 

“(2) Pas leshimit të vertetimit për rregullsine teknike të 
automatit për lojera të fatit në rastet nga neni 144 – a aline-
ja 1 të ketij ligji, personi juridik i autorizuar kryen vulosje 
të automatit për lojera të fatit me vule themelore.  

(3) Pas leshimit të vertetimit për rregullsine teknike të 
automatit për lojera të fatit ne rastet nga neni 144 – a aline-
te 2, 3 dhe 4 të ketij ligji, personi juridik i autorizuar kryen 
vulosje të automatit për lojera të fatit me vule vjetore.  

(4) Vulat në automate për lojera të fatit vendosen në 
deren e kutise në të cilen jane vendosur numeratoret.”   

Paragrafi (2) behet paragraf (5).  
Neni 50 

Në nenin 147 pas paragrafit (2) shtohen gjashte para-
grafe të rinj (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8), si vijojne: 

“(3) Shenimi dhe regjistrimi i automateve dhe tavolina-
ve për lojera të fatit kryhet me kerkese të organizuesit të lo-
jerave të fatit.  
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(4) Kerkesa për vendosjen e pllakes për shenim dhe 
regjistrim të automateve dhe tavolinave për lojera të fatit, i 
permban:  

- emrin dhe seline e organizuesit të lojerave të fatit dhe  
- të dhena për llojin, emrin e prodhuesit ose importue-

sit, numrin e fabrikes dhe serik të dhene nga prodhuesi, vi-
tin e prodhimit dhe të dhena tjera që kane të bejne me auto-
matin, perkatesisht tavolinen për lojera të fatit në të cilen 
vendoset pllaka për shenim dhe regjistrim.   

(5) Me kerkesen nga paragrafi (4) i ketij neni, pervec të 
dhenave nga  paragrafi (4) i ketij neni, parashtrohet edhe 
dokumentacioni teknik i prodhuesit që permban: 

- pershkrim dhe udhezim teknik për shfrytezimin e au-
tomatit, perkatesisht tavolines për  lojera të fatit dhe  

- garanci të prodhuesit të automatit, perkatesisht tavoli-
nes për lojera tëe fatit.  

(6) Me kerkese të personit të autorizuar organizuesi i 
lojes së fatit dergon ose parashtron edhe të dhena tjera ose 
dokumente të nevojshme për vendosjen e pllakes për she-
nim dhe regjistrim të automatit perkatesisht tavolines për 
lojera të fatit.   

(7) Personi i autorizuar fillon vendosjen e pllakes për 
shenim dhe regjistrim të automatit perkatesisht tavolines 
për lojera të fatit, nese kerkesa e derguar nga organizuesi i 
lojerave të fatit, i permban të dhenat nga paragrafi (4) i ke-
tij neni dhe shtojcat nga paragrafi (5) i ketij neni.  

(8) Për shenimin dhe regjistrimin e automateve dhe ta-
volinave për lojera të fatit, personi i autorizuar organizuesit 
të lojes së fatit i leshon vertetim për shenimin dhe regjistri-
min e kryer të automatit, perkatesisht të tavolines për lojera 
të fatit.   

Paragrafi (3) behet paragraf (9).  
Pas paragrafit (4) i cili behet paragraf (10), shtohet pa-

ragraf i ri (11) si vijon: 
(11) Formen dhe permbajtjen e vertetimit nga paragrafi 

(8) i  ketij neni, i percakton ministri i Financave.“  
Neni 51 

Në nenin 149 – v paragrafi (3) fjalet. “nenet 129 - a dhe 
129 – b” zevendesohen me fjalet: “nenet 149 – a dhe 149 – b”.  

 
Neni 52 

Në nenin 151 paragrafi (4) shlyhet.  
Paragrafi (5) behet paragraf (4). 
Paragrafi  (6) i cili behet paragraf (5), ndryshohet  si vi-

jon: 
"(5) Nese në proceduren për mbikeqyrje nga personi 

zyrtar i autorizuar i Drejtorise së të Hyrave Publike, perca-
ktohet se në lokalin afarist organizohen lojera të fatit pa li-
cence ose leje të leshuar ose për të cilen organizuesi i loje-
rave të fatit ka marre licence perkatesisht leje por nuk i pa-
guan detyrimet publike të percaktuara me ligj, personi zyr-
tar i autorizuar kryen vulosje të lokalit afarist në të cilin or-
ganizohen lojera të fatit dhe merr aktvendim me të cilin 
ndalohet organizimi i lojerave të fatit në atë lokal afarist në 
afat prej dhjete vitesh, e kryerje të veprimtarise tjeter në 
afat prej një viti.” 

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon: 
“(6) Kunder aktvendimit nga paragrafet (3) dhe (6) të 

ketij neni mund të parashtrohet ankese në afat prej tete di-
tesh pune nga dita e pranimit të aktvendimit, në Ministrine 
e Financave."  

Neni 53 
Në nenin 156 paragrafi (2) shtohen dy paragrafe të rinj 

(3) dhe (4), si vijojne: 
“(3) Personi fizik  që i organizon lojerat e fatit pa licen-

ce perkatesisht leje të leshuar nga organi kompetent, do të 
denohet me denim me burg prej së paku tre vitesh dhe me 
denim në para në shume prej 600 000 deri në 1 200 000 de-
nare.  

(4) Me denim nga paragrafi (3) i ketij neni për vepren 
nga paragrafi (3) i ketij neni, do të denohet tregtari individ 
dhe kryeresi i pavarur i veprimtarise që organizon lojera të 
fatit pa leje ose licence të leshuar nga organi kompetent.” 

Paragrafi (3) behet paragraf (5).  
 

Neni 54 
Në nenin 157 paragrafi (1) pas pikes 18 shtohen dy pi-

ka të reja 19 dhe 20 si vijojne:  
“19) organizuesi i lojerave të fatit në kazino dhe klube 

me automate në lokalin afarist ku i organizon lojerat e fatit 
ka numer më të madh të automateve perkatesisht tavolina-
ve, ose ka automate ose tavolina nga lloji tjeter që nuk lejo-
hen me licencen e leshuar nga Qeveria e Republikes së 
Maqedonise ose me aktvendim nga Ministria e Financave 
(nenet 65 paragrafi (1) dhe 93 paragrafi (1));  

20) organizon lojera të fatit në kundershtim me rregul-
lat e lejuara nga Ministria e Financave (nenet 29, 31, 45 pa-
ragrafi (1), 53, 62 paragrafi (1), 77 paragrafi (1), 91 para-
grafi (1), 108 paragrafi (2), 126 paragrafi (2),132);”. 

Pikat 19, 20, 21, 22, 23 dhe 24 behen pika 21, 22, 23, 
24, 25 dhe 26.  

Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafe të rinj (4) dhe 
(5), si vijojne: 

“(4) Gjobe në shume prej 2 000 eurosh në kundervlere 
me denare do t’i kumtohet tregtarit individ, për kundervajt-
je nga paragrafi (1) pika 23) të ketij neni.  

(5) Për kundervajtje nga paragrafi (1) pika 23 të ketij 
neni, pervec gjobes nga paragrafi (4) i ketij neni, tregtarit 
individ do t’i kumtohet edhe ndalim për kryerjen e profesi-
onit, veprimtarise ose detyres në kohezgjatje prej 15 di-
tesh.”  

 
Neni 55 

Pas nenit 157 shtohet nen i ri 157-a, si vijon: 
 

“Neni 157 - a 
(1) Gjobe në shume prej 5 000 eurosh në kundervlere 

me denare do t'i kumtohet personit juridik i cili si organizu-
es i lojerave të fatit në kazino, nuk siguron sistem mbikeq-
yres informativ permes të cilit jane lidhur të gjithe automa-
tet për lojera të fatit të vendosura në kazino, pa marre pa-
rasysh nese ato jane vendosur në një ose më shume lokale 
afariste të organizuesit, ose sistemi nuk  siguron të dhena 
për pagese në çdo automat që mund të paraqiten në çdo ko-
he ose sistemi i ketille nuk mundeson lidhjen e tij me siste-
min informativ të Drejtorise së të Hyrave Publike (neni 66 
paragrafi (6)).    

(2) Gjobe në shume prej 5 000 eurosh në kundervlere 
me denare do t'i kumtohet personit juridik i cili si organizu-
es i lojerave të fatit në kazino nuk siguron sistem mbikeq-
yres informativ në të cilin jane lidhur të gjithe kompjuteret 
permes të cileve behet evidentimi i pageses nga të gjitha 
vendpagesat ose sistemi nuk siguron të dhena për pagese të 
çdo kompjuteri që mund të paraqitet në çdo kohe, ose siste-
mi i ketille nuk mundeson lidhjen e tij me sistemin infor-
mativ të Drejtorise së të Hyrave Publike (neni 75).  

(3) Gjobe në shume prej 5 000 eurosh në kundervlere 
me denare do t'i kumtohet personit juridik i cili si organizu-
es i lojerave të fatit në klube me automate, nuk siguron si-
stem mbikeqyres informativ permes të cilit jane lidhur të 
gjithe automatet për lojera të fatit, pa marre parasysh nese 
ato jane vendosur në një ose më shume lokale afariste të 
organizuesit, ose sistemi nuk i siguron të dhenat për pagese 
në çdo automat që mund të paraqiten në çdo kohe, ose si-
stemi i atille nuk mundeson lidhjen e tij me sistemin infor-
mativ të Drejtorise së të Hyrave Publike (neni 89).  

(4) Gjobe në shume prej 2 000 eurosh do t’i kumtohet 
personit pergjegjes në personin juridik për kundervajtje nga 
paragrafet (1), (2) dhe (3) të ketij neni.  
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(5) Për kundervajtje nga paragrafet (1), (2) dhe (3) të 
ketij neni personit juridik, pervec gjobes nga paragrafet (1), 
(2) dhe (3) të ketij neni, do t'i kumtohet edhe masa ndalim i 
perkohshem për kryerjen e veprimtarise prej 30 ditesh në 
lokalin afarist ku eshte konstatuar parregullsia, ndersa per-
sonit pergjegjes në personin juridik pervec gjobes nga pa-
ragrafi (4) i ketij neni do t’i kumtohet edhe ndalim për kr-
yerjen e profesionit veprimtarise ose detyres në kohezgjatje 
prej një deri në tre vjet.” 

 
Neni 56 

Në nenin 159 fjalet: “sistemi kompjuterik” zevendeso-
hen me fjalet: “sistemi mbikeqyres informativ”, ndersa fja-
let: “sistemi perkates kompjuterik” zevendesohen me fja-
let: “sistemi informativ”. 

 
Neni 57 

Në nenin 160 paragrafi (1) fjalet: “sistem kompjuterik” 
zevendesohen me fjalet: “sistem mbikeqyres informativ”, 
ndersa fjalet: “sistem perkates kompjuterik” zevendesohen 
me fjalet: “sistem informativ”. 

Në paragrafin (2) fjalet: “sistem kompjuterik” zevende-
sohen me fjalet: “sistem mbikeqyres informativ”, ndersa 
fjalet: “sistem perkates kompjuterik” zevendesohen me fja-
let: “sistem informativ”. 

 
Neni 58 

Në nenin 161 paragrafi (1) fjalet: “sistem kompjuterik” 
zevendesohen me fjalet: “sistem mbikeqyres informativ”, 
ndersa fjalet: “sistem perkates kompjuterik” zevendesohen 
me fjalet: “sistem informativ”. 

Në paragrafin (2) fjalet: “sistem kompjuterik” zevende-
sohen me fjalet: “sistem mbikeqyres informativ”, ndersa 
fjalet: “sistem perkates kompjuterik” zevendesohen me fja-
let: “sistem informativ”. 

 
Neni 59 

Në nenin 162 paragrafi (1) fjalet: “sistem kompjuterik” 
zevendesohen me fjalet: “sistem mbikeqyres informativ”, 
ndersa fjalet: “sistem perkates kompjuterik” zevendesohen 
me fjalet: “sistem informativ”. 

Në paragrafin (2) fjalet: “sistemi kompjuterik” zeven-
desohen me fjalet: “sistem mbikeqyres informativ”, ndersa 
fjalet: “sistem perkates kompjuterik” zevendesohen me fja-
let: “sistem informativ”. 

 
Neni 60 

Në nenin 164 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), 
si vijon:  

“(4) Licencat për organizimin e lojes së vecante të fatit 
bast në gara sportive të leshuara në pajtim me dispozitat që 
kane qene të vlefshme deri më 5 shtator 2011, vazhdojne të 
vlejne deri në skadimin e afatit për të cilin jane leshuar si 
licenca për organizimin e  lojerave të fatit në bastore." 

Pas paragrafit (4) i cili behet paragraf (5) shtohen tre 
paragrafe të rinj (6), (7) dhe (8) si vijojne: 

“(6) Heqja dhe nderprerja e  licencave dhe lejeve të les-
huara në pajtim me dispozitat që kane qene në fuqi deri më 
5 shtator 2011, do të kryhen në pajtim me dispozitat e ketij 
ligji.  

(7) Dispozita e nenit 11 paragrafi (3) të ketij ligji, do të 
zbatohet edhe për licencat e leshuara në pajtim me dispozi-
tat që kane qene në fuqi deri më 5 shtator 2011. 

(8) Organizuesit e lojerave të fatit në klubet me auto-
mate të cileve u jane leshuar licenca për organizimin e loje-
rave të fatit në klubet me automate në pajtim me dispozitat 
që kane qene në fuqi deri më 5 shtator 2011, kane të drejte 
të organizojne lojera të fatit në më shume lokale afariste 
nese e permbushin kushtin nga neni 89 i ketij ligji.”  

Paragrafi (5) behet paragraf (9).   
Neni 61 

Në nenin 166 fjalet: “do të fillojne të zbatohen nga 1 ja-
nari 2012” zevendesohen me fjalet: “nuk do të zbatohen 
deri më 1 janar 2013". 

Neni 62 
Në tere tekstin e ligjit fjalet: “tete dite” zevendesohen 

me fjalet: “tete dite pune”.   
Në tere tekstin e ligjit fjalet: “30 dite” zevendesohen 

me fjalet: “30 dite pune”.  
 

Neni 63 
Shoqeria tregtare për organizimin e lojerave të fatit në 

të cilen Republika e Maqedonise eshte bashkepronare ose 
aksionare me së paku 51% të kryegjese themelore, eshte e 
detyruar të filloje me organizimin e lojerave të fatit ne-
permjet internetit në afat prej një viti nga dita e hyrjes në 
fuqi të ketij ligji.   

Shoqeria tregtare nga paragrafi 1 i ketij neni, lojerat e 
fatit nepermjet internetit do t’i organizoje në periudhe prej 
dy vitesh nga fillimi i afatit të percaktuar në paragrafin 1 të 
ketij neni.  

Dispozitat e nenit 26 të ketij ligji në menyre perkatese 
zbatohen gjate organizimit të lojerave të fatit nepermjet in-
ternetit në periudhen nga paragrafi 2 i ketij neni.  

Shoqeria tregtare nga paragrafi 1 i ketij neni paguan 
detyrim të vecante në shume prej 0,5% nga vlera e perg-
jithshme të pagesave në baze mujore deri më 15 të muajit 
për muajin paraprak.  

Dispozitat e neneve 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107 dhe 111 të Ligjit për lojera të fatit dhe lojera 
argetuese (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise” 
numer  24/11, 51/11 dhe 148/11), do të fillojne të zbatohen 
pas kalimit të periudhes së percaktuar në paragrafin (2) të 
ketij neni. 

  
Neni 64 

Organizuesit e lojerave të fatit dhe lojerave argetuese 
që deri në diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji kane marre li-
cenca ose leje për organizimin e lojerave të fatit dhe lojera-
ve argetuese, jane të detyruar ta harmonizojne punen e tyre 
me dispozitat e ketij ligji në afat prej gjashte muajsh nga 
dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.   

 
Neni 65 

Dispozitat e nenit 55 të ketij ligji do të fillojne të zbato-
hen nga 1 janari 2013.   

  
Neni 66 

Ky ligj hyn në fuqi diten e tete nga dita e botimit në 
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”.  

__________ 
2007. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕГАЛИ-
ЗАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ИСПРАВИ ВО МЕЃУНА-

РОДНИОТ ПРОМЕТ 
 
Се прогласува Законот за легализација на јавните 

исправи во меѓународниот промет, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 11 јуни 2012 година. 
  
  Бр. 07- 2735/1                                Претседател 

11 јуни 2012 година             на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ИСПРАВИ ВО 

МЕЃУНАРОДНИОТ ПРОМЕТ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредува легализацијата (во ната-

мошниот текст: заверување) на јавните исправи во ме-
ѓународниот промет, освен  ако со  меѓународен дого-
вор ратификуван согласно со Уставот на Република 
Македонија поинаку не е определено. 

 
Член 2 

Со заверувањето на јавната исправа (во натамошни-
от текст: исправа), во смисла на овој закон, се потврду-
ва веродостојноста на потписот на лицето кое ја потпи-
шало исправата и веродостојноста на печатот на инсти-
туцијата што ја издала исправата. 

 
Член 3 

Исправи, во смисла на овој закон, се подразбираат 
исправите кои во државата во која се издадени се сме-
таат како јавни исправи и кои се издадени во постапка 
утврдена со закон на соодветната држава. 

 
Член 4 

Исправите издадени во странство можат да се упо-
требуваат во Република Македонија само ако се завере-
ни согласно со закон на соодветната  држава. 

Исправите издадени во странство не подлежат на 
заверување, во смисла на овој закон, ако по основ на 
заемност исправите од Република Македонија не под-
лежат на заверување во соодветната држава. 

Исправите издадени во странство кои подлежат на 
заверување, во смисла на овој закон, се употребуваат 
во Република Македонија ако се заверени од Мини-
стерството за надворешни работи, односно дипломат-
ско-конзуларното претставништво на Република Маке-
донија во странство.  

  
Член 5 

Ако органот на кој е поднесена исправата издадена 
во странство се посомнева во нејзината веродостојност, 
ќе побара од Министерството за надворешни работи да 
провери дали исправата ја издал органот што е наведен 
во неа.  

 
Член 6 

Исправите издадени во Република Македонија зара-
ди нивна употреба во странство претходно ги заверува 
Министерството за надворешни работи, односно дип-
ломатско-конзуларно претставништво на Република 
Македонија во странство. 

Начинот на заверување на исправите од ставот 1 на 
овој член, како и на исправите издадени во странство, 
начинот на водењето на евиденцијата за извршеното 
заверување и формата и содржината на обрасците за 
заверување на Министерството за надворешни работи 
и на дипломатските и на конзуларните претставништва 
на Република Македонија во странство ги пропишува 
министерот за надворешни работи. 

 
Член 7 

Министерството за надворешни работи, односно 
дипломатското- конзуларното претставништво на Ре-
публика Македонија во странство ќе завери исправa из-
даденa во Република Македонија заради нејзина упо-
треба во странство само ако, претходно, потписот на 
лицето кое ја потпишало исправата и печатот на инсти-
туцијата што ја издала  исправата ги заверил нотар или 
претседателот на основниот суд, односно судијата кого 

тој ќе го определи, а потписот на нотарот и неговиот 
печат, односно потписот на претседателот на основни-
от суд или на судијата кого тој ќе го определи и печа-
тот на судот ги заверило Министерството за правда. 

Нотарот, претседателот на основниот суд, односно 
судијата кого тој ќе го определи можат да ги заверат 
само оние исправи што ги издале институции што има-
ат седиште на подрачјето на нотарот, односно на ос-
новниот суд. 

 
Член 8 

Исправите издадени во Република Македонија зара-
ди нивна употреба во државите потписнички на Ха-
шката конвенција за укинување на потребата од лега-
лизација на странски јавни исправи ги заверува основ-
ниот суд, односно Министерството за правда. 

Во случајот од ставот 1 на овој член основниот суд 
може да ги завери само исправите што ги издале ин-
ституциите што имаат седиште на подрачјето на тој 
суд, а Министерството за правда исправите што ги из-
дале институциите што имаат седиште на подрачјето 
на кој и да било основен суд на територијата на Репуб-
лика Македонија. 

Заверување, во смисла на овој член, во основниот 
суд врши претседателот на  судот или судијата кого тој  
ќе го определи, а во Министерството за правда држав-
ниот службеник кој ќе го определи министерот за прав-
да. 

 
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-
станува да се применува Законот за легализација на ис-
правите во меѓународниот промет (“Службен лист на 
СФРЈ“  број  8/73). 

 
Член 10 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR LEGALIZIMIN E DOKUMENTEVE PUBLIKE 

NË QARKULLIMIN NDERKOMBETAR 
 

Neni 1 
Me kete ligj rregullohet legalizimi (në tekstin në vijim: 

verifikimi) i dokumenteve publike në qarkullimin nder-
kombetar, pervec nese me marreveshje nderkombetare të 
ratifikuar në pajtim me Kushtetuten e Republikes së Maqe-
donise, nuk eshte percaktuar ndryshe.  

 
Neni 2 

Me verifikimin e dokumentit publik (në tekstin si vijon: 
dokumenti), sipas ketij ligji, konfirmohet autenticiteti i 
nenshkrimit të personit që e ka nenshkruar dokumentin dhe 
autenticiteti i vules së institucionit që e ka leshuar doku-
mentin.  

 
Neni 3 

Dokumente sipas ketij ligji nenkuptohen dokumentet 
që në shtetin në të cilin jane leshuar konsiderohen si doku-
mente publike dhe të cilat jane leshuar në procedure të per-
caktuar me ligjin e shtetit perkates. 

 
Neni 4 

Dokumentet e leshuara në vende të huaja mund të per-
doren në Republiken e Maqedonise vetem nese jane verifi-
kuar në pajtim me ligjin e shtetit perkates. 
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Dokumentet e leshuara në vende të huaja nuk i nensh-
trohen verifikimit sipas ketij ligji, nese në baze të recipro-
citetit, dokumentet e Republikes së Maqedonise nuk i 
nenshtrohen verifikimit në shtetin perkates. 

Dokumentet e leshuara në vende të huaja që i nenshtro-
hen verifikimit sipas ketij ligji, perdoren në Republiken e 
Maqedonise nese jane verifikuar nga Ministria e Puneve të 
Jashtme  - respektivisht perfaqesia diplomatike - konsullore 
e Republikes së Maqedonise në shtet të huaj.  

  
Neni 5 

Nese organi të cilit i eshte paraqitur dokumenti i leshu-
ar në vend të huaj dyshon lidhur me autenticitetin e të njej-
tit, do të kerkoje nga Ministria e Puneve të Jashtme që të 
kontrolloje nese dokumentin e ka leshuar organi i theksuar 
në të.  

 
Neni 6 

Dokumentet e leshuara në Republiken e Maqedonise 
për perdorim të tyre në vende të huaja, paraprakisht i veri-
fikon Ministria e Puneve të Jashtme, respektivisht perfaqe-
sia konsullore - diplomatike e Republikes së Maqedonise 
në vend të huaj. 

Menyren e verifikimit të dokumenteve nga paragrafi 1 i 
ketij neni, si dhe dokumenteve të leshuara në vende të hua-
ja, menyren e mbajtjes së evidences për verifikimin e kryer 
dhe formen dhe permbajtjen e formulareve për verifikim, të 
Ministrise së Puneve të Jashtme dhe perfaqesive diplomati-
ke - konsullore të Republikes së Maqedonise në vende të 
huaja, i percakton ministri i Puneve të Jashtme. 

 
Neni 7 

Ministria e Puneve të Jashtme respektivisht perfaqesia 
diplomatike - konsullore e Republikes së Maqedonise në 
vend të huaj do të verifikoje dokument të leshuar në Re-
publiken e Maqedonise për perdorim të tij në vende të hua-
ja, vetem nese paraprakisht nenshkrimin e personit që e ka 
nenshkruar dokumentin dhe vula e institucionit që e ka les-
huar dokumentin i ka verifikuar noteri ose kryetari i gjyka-
tes themelore respektivisht gjykatesi të cilin ai do ta cakto-
je, ndersa nenshkrimin e noterit dhe vulen e tij respekti-
visht nenshkrimin e kryetarit të gjykates themelore ose të 
gjykatesit të cilin e ka ai caktuar dhe vulen e gjykates i ka 
verifikuar Ministria e Drejtesise. 

Noteri, kryetari i gjykates themelore respektivisht 
gjykatesi të cilin ai e ka caktuar, mund t'i verifikojne vetem 
ato dokumente që i kane leshuar institucionet që kane seli 
në rajonin e noterit, respektivisht gjykates themelore.  

 
Neni 8 

Dokumentet e leshuara në Republiken e Maqedonise 
për perdorim të tyre në shtetet nenshkruese të Konventes së 
Hages për heqjen e nevojes së legalizimit të dokumenteve 
të huaja publike, i verifikon gjykata themelore respekti-
visht Ministria e Drejtesise. 

Në rastin nga paragrafi 1 i ketij neni gjykata mund t'i 
verifikoje vetem dokumentet që i kane leshuar institucionet 
me seli në  rajonin e asaj gjykate, ndersa Ministria e Drej-
tesise dokumentet që i kane leshuar institucionet që kane 
seli në rajonin e cilesdo gjykate themelore në territorin e 
Republikes së Maqedonise. 

Verifikim sipas ketij neni, në gjykaten themelore kryen 
kryetari i gjykates ose gjykatesi të cilin ai e ka caktuar, 
ndersa në Ministrine e Drejtesise nepunesi shteteror që do 
ta caktoje ministri i Drejtesise. 

 
Neni 9 

Me diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji shfuqizohet Ligji 
për legalizim të dokumenteve në qarkullimin nderkombetar 
("Fleta Zyrtare e RSFJ-së numer 8/73) 

Neni 10 
Ky ligj hyn në fuqi diten e tete nga dita e botimit në 

"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 
__________ 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
2008. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член 
114 став 2 од Законот за банките („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 67/2007, 90/2009 и 
67/2010), Советот на Народната банка на Република 
Македонија, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СУПЕРВИЗИЈА 

И НАДЗОР 
 
I. Во Одлуката за начинот на вршење на супервизи-

ја и надзор („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 31/2008), се вршат следниве измени и дополну-
вања: 

1. Во главата V точка 8, ставот 1 се менува и гласи: 
„Непосредната теренска контрола на банка се врши 

според однапред утврден план за теренски контроли, 
одобрен од страна на гувернерот на Народната банка.“ 

По ставот 1 се додава нов став 2 којшто гласи: 
„По исклучок на ставот 1 од оваа точка, непосредна 

теренска контрола на банка се спроведува и по потреба 
во следните случаи: 

- доколку преку постојано вонтеренско следење се 
утврди влошување на трендовите во работењето на 
банката, што може негативно да влијае врз нејзината 
сигурност и стабилност; 

- доколку е потребно утврдување на респонзивно-
ста на банката во однос на преземените мерки од стра-
на на гувернерот на Народната банка и  

- заради прибирање, обработка и анализа на подато-
ци потребни за извршување на функциите на Народна-
та банка.“ 

Ставот 2 станува став 3.  
2. Во главата V точка 14, по ставот 1 се додава нов 

став 2 којшто гласи: 
„По исклучок на ставот 1 на оваа точка, за спрове-

дените контроли од точка 8 став 2 алинеја 3 од оваа од-
лука, овластените лица изготвуваат извештај којшто не 
се доставува до банката.“ 

Ставот 2 станува став 3. 
3. Во главата V точка 15, ставот 3 се менува и гла-

си: 
„Записникот претставува службена тајна на Народ-

ната банка и банката е должна да ја чува. Банката може 
да ја цитира или на друг начин да ја наведе содржината 
на записникот само по претходно одобрение на Народ-
ната банка за потребите за вршење ревизија на годиш-
ните финансиски извештаи и трговски книги, за дла-
бинска анализа на банката и во други случаи предвиде-
ни со закон.“  

4. Во главата V точка 18, зборовите „триесет дена“ 
се менуваат со зборовите „дваесет и пет дена“. 

5. Во главата V, по точка 18 се додава нова точка 19 
којашто гласи:  

„19. Доколку во записникот од точка 14 став 1 на 
оваа одлука се содржани наоди коишто се однесуваат 
на работата на друштвото за ревизија, извадок од за-
писникот се доставува и до друштвото за ревизија.  
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Друштвото за ревизија од ставот 1 на оваа точка 
има право на приговор на записникот, во рок од осум 
дена. 

Во рамките на приговорот, друштвото за ревизија 
има право да побара дополнително појаснување во вр-
ска со основите врз кои Народната банка ги заснова 
своите наоди во записникот. 

Овластените лица од точка 2 од оваа одлука се 
должни да му достават на друштвото за ревизија одго-
вор на приговорот во рок од најмногу дваесет и пет де-
на од приемот на приговорот, по што извадокот од за-
писникот станува конечен.“ 

6. Точките 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 
стануваат точки 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 

7. По главата VI се додава нова глава VII која гласи:  
 
„VII. НАДЗОР НА РАБОТЕЊЕТО НА ЛИЦАТА 

ПОВРЗАНИ СО БАНКАТА, НА ДРУГИТЕ ЛИЦА ВО 
БАНКАРСКАТА ГРУПА И НА ДРУШТВОТО ЗА ПО-
МОШНИ УСЛУГИ НА БАНКАТА 

30. Народната банка може да врши надзор на рабо-
тењето на лицата поврзани со банката, на другите лица 
во банкарската група или на друштвото за помошни ус-
луги на банката (во натамошниот текст: субјекти на 
надзор). 

Непосредниот надзор од став 1 на оваа точка се вр-
ши врз основа на решение на гувернерот на Народната 
банка, со кое се определува предметот  на надзорот и 
лицата овластени за вршење надзор. 

Народната банка доставува известување до субје-
ктите на надзор дека планира да врши непосредна кон-
трола во рок што не е пократок од 8 дена пред отпоч-
нувањето на непосредната контрола на субјектот на 
надзор. 

Известувањето од став 3 од оваа точка содржи по-
датоци за предметот на контрола, лицата овластени за 
вршење надзор, датумот на отпочнување на контрола-
та, планираното времетраење на контролата, како и ба-
рањето за доставување податоци и информации по-
требни за извршување на контролата. 

Во известувањето од став 3 од оваа точка ќе бидат 
утврдени податоците и информациите што субјектот на 
надзор ќе треба да ги достави до Народната банка, нај-
малку 3 работни дена пред отпочнувањето на контро-
лата и податоци што треба да бидат подготвени заклуч-
но со денот на отпочнувањето на контролата. 

Податоците и информациите од став 5 од оваа точ-
ка треба да бидат целосни, точни и конечни и субјектот 
на надзор не може да ги менува во текот на контролата. 

Субјектите на надзор се должни на лицата овласте-
ни за вршење надзор да им овозможат непречено врше-
ње на надзорот, увид во работењето и на нивно барање, 
да им ја ставaт на располагање или да им ја достават 
целокупната потребна документација, податоци и ин-
формации. 

По завршувањето на надзорот, овластените лица из-
готвуваат извештај за наодите утврдени со надзорот и 
го доставуваат до субјектите на надзорот. 

Субјектите од став 8 на оваа точка имаат право на 
приговор во рок не подолг од 8 дена од денот на прие-
мот на извештајот. 

Лицата овластени за вршење надзор се должни да 
достават одговор на приговорот во рок од најмногу 15 
дена од приемот на приговорот, по што и официјално 
ќе се смета дека извештајот е конечен. 

По конечноста на извештајот, Народната банка ги 
известува банките коишто користат услуги од субје-
ктот на надзор за конкретните наоди поврзани со рабо-
тењето на банката и ризиците на кои е изложена банка-
та.“ 

8. Главите VII, VIII, IX стануваат глави VIII, IX и 
X, а точките 30, 31, 32, 33, 34, 35 стануваат точки 31, 
32, 33, 34, 35, 36. 

9. Во главата IX којашто станува глава X, во точка-
та 33 којашто станува точка 34, зборовите „лица повр-
зани со банка, друштво за помошни услуги на банка“ 
се бришат. 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
О бр.02- 15/VII-1/2012        Гувернер и претседавач 
   7 јуни 2012 година     на Советот на  Народната банка 

      Скопје             на Република Македонија, 
                     Димитар Богов, с.р. 

__________ 
2009. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член 
68 став 1 точка 4 од Законот за банките („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 67/2007, 90/2009 и 
67/2010), Советот на Народната банка на Република 
Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА СИГУРНОСТA НА ИНФОРМАТИВНИОТ СИ-

СТЕМ НА БАНКAТA 
 
I. Во Одлуката за сигурноста на информативниот 

систем на банкaтa („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 31/2008 и 78/2008 и 31/2009), се вршат 
следниве измени и дополнувања: 

1. Во главата V, по точката 29 се додава нова точка 
30 којашто гласи: 

„Доколку банката користи друштво за услуги на 
банката за информативен систем за обезбедување сер-
вис на СВИФТ (англ. SWIFT) при извршувањето на 
активностите од платниот промет во странство е долж-
на: 

- да го уреди функционирањето на сервисот на 
СВИФТ согласно со точките 25, 26, 28 и 29 од оваа од-
лука;  

- да поседува сет на стандардизирани софтверски 
алатки за соодветно управување со размената на пора-
ките; 

- да има назначено најмалку две лица во постојан 
работен однос во улога на лица одговорни за управува-
ње со сигурноста на инфраструктурата на СВИФТ 
(англ. SWIFTNet Security Officers). Овие лица треба да 
имаат непречен директен и индиректен пристап до сер-
висите за управување со инфраструктурата на СВИФТ 
за сертификати (англ. SWIFTNet PKI);  

- Доколку има потреба, банката може да назначи 
едно  дополнително лице за управување со сигурноста 
на инфраструктурата на СВИФТ, кое не мора да биде 
во постојан работен однос. Во ваквиот случај, активно-
стите на лицата за управување со сигурноста на инфра-
структурата на СВИФТ треба да се воспостават на 
принцип на двојна потврда на нивните активности; 

- да не ги воспостави функциите за управување со 
инфраструктурата за сертификати врз принципот на за-
еднички систем на управување со сертификатите (англ. 
shared security officers).“ 

 2. Во главата VI, точките 30, 31, 32 и 33 стануваат 
точки 31, 32, 33 и 34.   



 Стр. 46 - Бр. 74                                                                                          13 јуни  2012 
 
 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе почне да се применува од 1.9.2012 годи-
на. 
 
О бр. 02- 15/VII-2/2012        Гувернер и претседавач 
   7 јуни 2012 година     на Советот на  Народната банка 

      Скопје           на Република Македонија, 
                  Димитар Богов, с.р. 

__________ 
2010. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10) и член 
103 од Законот за банките („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 67/07, 90/09 и 67/10), Советот на 
Народната банка на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИОТ И РЕГУЛАТОРНИ-
ОТ ТРЕТМАН НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ СРЕДСТВА 
ВРЗ ОСНОВА НА НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА  

 
I. Во Одлуката за сметководствениот и регулатор-

ниот третман на преземените средства врз основа на 
ненаплатени побарувања („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 79/07), се вршат следниве измени 
и дополнување:  

1. Во главата III точка 8 став 2, зборот: „член“ се за-
менува со зборот: „точката“. 

2. Точката 9 од главата III се брише. 
3. Точките 10 и 11 и главата IV се бришат. 
4. Главите V и VI стануваат глави IV и V, а точките 

12, 13, 14 и 15 стануваат точки 9, 10, 11 и 12. 
 

II. Преодни и завршни одредби 
 
5. Банката е должна да ги продаде преземените 

средства затечени со влегувањето во сила на оваа одлу-
ка (во понатамошниот текст: затечените преземени 
средства), во период од пет години по датумот на вле-
гување во сила на оваа одлука. 

6. Банката е должна најмалку еднаш во период од 
дванаесет месеци да обезбеди проценка на вредноста 
на затечените преземени средства согласно со точката 
7 од Одлуката за сметководствениот и регулаторниот 
третман на преземените средства врз основа на ненап-
латени побарувања („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 79/07).  

7. Банката е должна во билансот на успех да приз-
нае загуба за оштетување за затечените преземени 
средства еднаква најмалку на поголемиот износ од: 

- разликата помеѓу проценетата вредност од точка-
та 6 од оваа глава, намалена за трошоците за продажба 
и почетната сметководствена вредност, намалена за 
вкупниот износ на загуба за оштетување и  

- 20% од почетната сметководствена вредност на-
малена за вкупниот износ на загуба за оштетување. 

8. Банката е должна да го направи првото признава-
ње на загубата за оштетување од точката 7 од оваа гла-
ва најдоцна до 1.1.2013 година. 

9. По исклучок на точките 5, 7 и 8 од оваа глава, за 
средствата преземени по 1.1.2010 година, рокот од точ-
ката 5 од оваа глава и обврската за признавање загуба 
за оштетување од точката 7 од оваа глава започнуваат 
од 1.7.2014 година, а банката е должна да го направи 
првото признавање на загубата за оштетување за овие 
средства најдоцна до 1.1.2015 година.  

Во периодот до 1.7.2014 година, за овие средства 
банката е должна во билансот на успех да признае за-
губа за оштетување еднаква на разликата помеѓу про-
ценетата вредност од точката 6 од оваа глава, намалена 
за трошоците за продажба и почетната сметководстве-
на вредност, намалена за вкупниот износ на загуба за 
оштетување. 

10. Доколку банката не успее да го продаде презе-
меното средство во рокот од точката 5 од оваа глава, 
односно од точката 9 став 1 од оваа глава, должна е на 
крајот на петтата година да ја сведе вредноста на зате-
ченото преземено средство на нула. 

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
О бр. 02- 15/VII-3/2012     Гувернер и претседавач 
   7 јуни 2012 година     на Советот на  Народната банка 

      Скопје              на Република Македонија, 
                  Димитар Богов, с.р. 

__________ 
2011. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член 
2 став 1 точка 29 и член 64 став 3 од Законот за банки-
те („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
67/2007, 90/2009 и 67/2010), Советот на Народната бан-
ка на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ  

НА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ 
 
I. Во Одлуката за изменување и дополнувања на 

Одлуката за методологијата за утврдување на адекват-
носта на капиталот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 31/2009 и 165/2011), се врши следнава 
измена и дополнување:  

1. Во точка II став 1, датумот: „30.06.2012“, се заме-
нува со датумот: „1.7.2012“. 

По ставот 2 се додава нов став 3, којшто гласи:  
„По исклучок на став 1, точките 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 и 18 од оваа одлука не се применуваат на 
штедилниците.“ 

Ставот 3 станува став 4. 
II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 
 
О бр. 02- 15/VII-4/2012       Гувернер и претседавач 
   7 јуни 2012 година     на Советот на  Народната банка 

      Скопје        на Република Македонија, 
                  Димитар Богов, с.р. 

__________ 
2012. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10) и член 40 
став 3 од Законот за девизно работење („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 
51/03, 81/08, 24/11 и 135/11), Советот на Народната 
банка на Република Македонија, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗВЕСТУВА-

ЊЕ ЗА ТРАНСАКЦИИ  СО НЕРЕЗИДЕНТИ 
 
1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот и по-

стапката на известување на резидентите до Народната 
банка на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Народната банка) за извршени трансакции со не-
резиденти. 

2. Резидентите се должни да известуваат за: 
- состојбата и промените на сметките на резиденти-

те во странство; 
- состојбата и промените на евиденциските сметки 

за порамнување на меѓусебните побарувања и обврски 
со нерезиденти; 

- состојбата и промените на побарувањата и обвр-
ските од комерцијално работење со нерезиденти;  

- состојбата и промените на капиталот и на меѓу-
компанискиот долг на капитално поврзаните субјекти 
врз основа на вложувања во и од странство;  

- за состојбата и промените на побарувањата од и 
обврските кон нерезиденти од трансакции со хартии од 
вредност; и 

- други промени на побарувањата од и обврските 
кон нерезиденти, коишто влијаат на ставките на плат-
ниот биланс. 

3. За потребите на оваа одлука, поимот состојба на 
побарувања и обврски се однесува на износот на средс-
твата и обврските на почетокот, односно на крајот на 
извештајниот период. 

Промените на побарувањата и обврските ги вклучу-
ваат сите трансакции настанати во извештајниот пери-
од, како и промените настанати во обемот на побарува-
њата и обврските како резултат на курсни разлики, це-
новни промени и останати промени. 

4. Известувањето за трансакциите со нерезиденти 
може да се врши непосредно и посредно.  

Непосредното известување претставува директно 
известување од страна на резидентите кои имаат транс-
акции со нерезиденти, преку доставување соодветен 
извештај до Народната банка.  

Посредното известување претставува известување 
од страна на други лица, кои не учествувале непосред-
но во трансакциите со нерезиденти, но доставуваат из-
вештаи до Народната банка за извршените трансакции, 
согласно со информациите со кои располагаат.  

5. За потребите на оваа одлука кај непосредното из-
вестување, известувачи се сите резиденти кои врз осно-
ва на трансакции со нерезиденти имаат промени во со-
стојбата на побарувањата од или обврските кон нерези-
денти.  

6. По исклучок на точка 5 од оваа одлука, за потре-
бите на известувањето за состојбата и промените на 
одредени видови побарувања и обврски од  трансакции 
со нерезиденти, предвидени во точка 2, алинеи 3, 4 и 6, 
Народната банка може да ги определи известувачите 
врз основа на постапка за избор на примерок. 

Народната банка еднаш годишно врши избор на 
примерок на известувачи, по што писмено ги известува 
резидентите кои се избрани за известување. 

Писменото известување од претходниот став ги об-
врзува известувачите да доставуваат извештаи сЀ до 
нивното отповикување по пат на писмено известување 
од страна на Народната банка. 

Доколку во текот на годината се јави потреба за 
промена на примерокот, Народната банка може да ја 
повтори постапката за избор на примерок на известува-
чи. 

7. Известувањето за трансакциите предвидени во 
точка 2, алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 од оваа одлука, се врши 
непосредно, од страна на резидентите кои имаат транс-
акции со нерезиденти. 

За трансакциите предвидени во точка 2, алинеја 6 
од оваа одлука, известувањето може да се врши и по-
средно преку извештаи коишто до НБРМ ги доставува-
ат: 

- овластените банки (за платниот промет со странс-
тво), 

- овластените учесници на пазарот на хартии од 
вредност и Централниот депозитaр за хартии од вред-
ност (за трансакции со хартии од вредност) и 

- Царинската управа на Република Македонија (за 
извозот и увозот на стоки и услуги). 

8. За точноста на податоците во извештаите се од-
говорни известувачите. Податоците во доставените из-
вештаи треба да бидат идентични со податоците во 
сметководствените прегледи, книговодствените испра-
ви и другата документација којашто известувачите се 
должни да ја приложат на увид, по барање на Народна-
та банка.  

Податоците во извештаите коишто се однесуваат на 
поединечните известувачи се од доверлив карактер. 

9. Гувернерот донесува упатства за спроведувањето 
на оваа одлука со кои се пропишуваат начинот, постап-
ката и роковите на известување, формата и содржината 
на обрасците за известување за трансакциите со нере-
зиденти. 

10. Со примената на оваа одлука, престанува да ва-
жи Одлуката за задолжително известување за работе-
њето со странство („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 53/02 и бр. 163/2008). 

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а се применува од 1.9.2012 година. 

 
О бр. 02- 15/VII-5/2012      Гувернер и претседавач 
   7 јуни 2012 година     на Советот на  Народната банка 

      Скопје         на Република Македонија, 
                      Димитар Богов, с.р. 

__________ 
2013. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 и член 71 став 
2 од Законот за Народната банка на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/2010), Советот на Народната банка на Република 
Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНА-
ТА ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУ-
ГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНАТА БАНКА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1.Во Одлуката за единствената тарифа на надоме-

стоците за услугите што ги врши Народната банка на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 86/10, 169/10,64/11 и 54/12), точката 4 
се брише, а точките 5 и 6 стануваат точки 4 и 5. 

2. Оваа одлука влегува во сила од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 01.06.2012 година. 

 
 

О бр. 02- 15/VII-6/2012      Гувернер и претседавач 
   7 јуни 2012 година     на Советот на  Народната банка 

      Скопје         на Република Македонија, 
                      Димитар Богов, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2014. 
И С П Р А В КА 

Во “Службен весник на РМ” бр. 54 од 27.04.2012 
година, во Одлуката за избор на јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство Куманово кој гласи:  „За 
јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Ку-
маново се избира Газменд Мехмеди”, направена е тех-
ничка грешка и истиот треба да гласи: „За јавен обви-
нител во Основното јавно обвинителство Куманово се 
избира Газменд Мехмети”. 

       
  А. бр. 148-29/12                Совет на јавните обвинители  
11 јуни 2012 година              на Република Македонија, 

  Скопје                       Претседател,  
                      Костадин Кизов, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД  
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2015. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10 и 
11/12), Министерството за труд и социјална политика  

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 

2012 година, во однос на месец април 2012 година, е 
пониска за 0,3%. 

2. Исплатата на платите за месец мај 2012 година, 
во однос на месец април 2012 година, работодавачите 
од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во 
Република Македонија, ја вршат на нивото на правото 
утврдено за претходниот месец.  

      Министер,  
Спиро Ристовски, с.р. 

www.slvesnik.com.mk                                            contact@slvesnik.com.mk 
  
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 


