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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2203. 
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 ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО 
ЗАЕМ КАЈ ДОЈЧЕ БАНКА ПО  ДОГОВОРОТ ЗА 
ЗАЕМ НАМЕНЕТ ЗА БУЏЕТСКА ПОДДРШКА 

 
Се прогласува Законот за задолжување на Републи-

ка Македонија со заем кај Дојче банка по  договорот за 
заем наменет за буџетска поддршка, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 28 јуни 2012 година. 

  
Бр. 07-3037/1                                Претседател 

28 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 ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА СО ЗАЕМ КАЈ ДОЈЧЕ БАНКА ПО  ДОГОВОРОТ 
ЗА ЗАЕМ НАМЕНЕТ ЗА БУЏЕТСКА ПОДДРШКА 

 
Член 1 

Република Македонија се задолжува кај Дојче бан-
ка со заем наменет за буџетска поддршка, во износ од 
75.000.000 евра. 

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од чле-
нот 1 од овој закон се утврдуваат со Договор за заем 
кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Дојче 
банка. 

Во име на Република Македонија Договорот за заем 
од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за 
финансии. 

 Стр. 
2224. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за видовите 
на обуки и содржината на Програмата 
за обука на одговорните лица за ради-
јациона заштита и на лицата кои рабо-
тат со извори на јонизирачко зрачење.. 42

2225. Исправка на Правилникот за макси-
мално дозволени количини на радио-
нуклиди во храна, вода, воздух, земјиш-
те, производи и суровини од животин-
ско и растително потекло  и предмети 
за општа употреба.................................... 44

  
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
31. Закон за ратификација на Договорот 

меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Романија за 
соработка во областа на туризмот....... 2

 Огласен дел........................................... 1-52
 

 
 

Член 3 
Заемот од членот 1 од овој закон ќе се отплати ед-

нократно на денот на достасувањето кој паѓа пет годи-
ни од денот на повлекувањето на заемот. 

Kаматната стапка ќе се утврди како фиксна каматна 
стапка согласно со Договорот за заем два дена пред де-
нот на повлекувањето на средствата од заемот од чле-
нот 1 од овој закон, а ќе се пресмета како збир од пет 
годишен своп (за евро валута) плус маргина. Каматни-
от трошок ќе се отплаќа полугодишно. 

На денот на повлекувањето на средствата од заемот 
од членот 1 од овој закон, Република Македонија ќе и 
плати на Дојче банка еднократна провизија во износ од 
1,40% од вредноста на заемот.  

Член 4 
Корисник на средствата од заемот од членот 1 од 

овој закон е Министерството за финансии.   
Член 5 

Република Македонија заемот од членот 1 од овој 
закон ќе го отплаќа со средства од Буџетот на Републи-
ка Македонија. 

  
Член 6 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија". 

__________ 
 

L I GJ 
PËR HUAMARRJE TË REPUBLIKES SË MAQEDONI-
SË TE DOJÇE BANKA SIPAS MARREVESHJES PËR 
HUA TË DEDIKUAR PËR PERKRAHJE BUXHETORE  

Neni 1 
Republika e Maqedonise merr hua te Dojçe Banka të 

dedikuar për perkrahje buxhetore, në shume prej 75 000 
000 eurosh. 

 
Neni 2 

Kushtet dhe menyra e shfrytezimit të huas nga neni 1 i 
ketij ligji, percaktohen me Marreveshje për hua, që do të 
lidhet ndermjet Republikes së Maqedonise dhe Dojçe Ban-
kes. 

Në emer të Republikes së Maqedonise, Marreveshjen 
për hua nga paragrafi 1 i ketij neni, do ta nenshkruaje mini-
stri i Financave. 
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Neni 3 
Huaja nga neni 1 i ketij ligji, do të paguhet pernjehere në diten 

e arritjes që bie pese vite nga dita e terheqjes së huas. 
Shkalla e kamates do të percaktohet si shkalle fikse e kamates 

në pajtim me Marreveshjen për hua, dy dite para dites së terheqjes 
së mjeteve të huas nga neni 1 i ketij ligji, e do të perllogaritet si 
shume svopi pesevjecar (për valute euro) plus margjina. Shpenzi-
mi i kamates do të paguhet në çdo gjysmevjetor.  

Në diten e terheqjes së mjeteve të huas nga neni 1 i ketij ligji, 
Republika e Maqedonise do t'i paguaje Dojçe Bankes provizion të 
njehershem në shume prej 1,40% nga vlera e huas.   

Neni 4 
Shfrytezues i mjeteve të huas nga neni 1 i ketij ligji, eshte Mi-

nistria e Financave.   
Neni 5 

Republika e Maqedonise, huan nga neni 1 i ketij ligji, do ta 
paguaje me mjete nga Buxheti i Republikes së Maqedonise. 

 
Neni 6 

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

__________ 
2204. 

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 ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИТЕ  
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за странците, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 јуни 2012 година. 
  
  Бр. 07- 3038/1                                Претседател 

28 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА СТРАНЦИТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за странците („Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 35/2006, 66/2007, 117/2008, 
92/2009, 156/10 и 158/11),  по членот 51 се додава нов 
член 51-а, кој гласи: 

 
„Член 51-а 

За странците кои се ангажирани од страна на прав-
ни лица што преземаат активности од суштинско зна-
чење за инвестирање во Република Македонија, бара-
њето за издавање на дозвола за привремен престој мо-
же да се поднесе и во Министерството за внатрешни 
работи на Република Македонија, лично или од страна 
на овластен претставник на правното лице. 

Странците и правните лица од ставот 1 на овој член 
се определени со посебен закон. 

По исклучок од членот 53 од овој закон на странци-
те од ставот 1 на овој член решението, со кое им се доз-
волува привремен престој, може да им се издаде и во 
Министерството за внатрешни работи на Република 
Македонија." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

L I GJ 
PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR TË HUAJT  

Neni 1 
Në Ligjin për të huajt ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Ma-

qedonise" numer 35/2006, 66/2007, 117/2008, 92/2009, 156/10 
dhe 158/11), pas nenit 51 shtohet nen i ri 51-a, si vijon:  

“Neni 51-a 
Për të huajt të cilet jane të angazhuar nga persona juridike që 

ndermarrin aktivitete me rendesi thelbesore për investim në Re-
publiken e Maqedonise, kerkesa për leshim të lejes për qendrim 
të perkohshem mund të parashtrohet edhe në Ministrine e Pune-
ve të Brendshme të Republikes së Maqedonise, personalisht ose 
nga perfaqesuesi i autorizuar i personit juridik. 

Të huajt dhe personat juridike nga paragrafi 1 i ketij neni, 
percaktohen me ligj të vecante. 

Me perjashtim nga neni 53 i ketij ligji, të huajve nga para-
grafi 1 i ketij neni, aktvendimi me të cilin u lejohet qendrim i 
perkohshem, mund t'u leshohet edhe në Ministrine e Puneve të 
Brendshme të Republikes së Maqedonise." 

 
Neni 2 

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

__________ 
2205. 

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 ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

И РАБОТА НА СТРАНЦИ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за вработување и работа на странци, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 јуни 2012 година. 
  
  Бр. 07- 3039/1                                Претседател 

28 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 ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА НА СТРАНЦИ   

Член 1 
Во Законот за вработување и работа на странци ("Служ-

бен весник на Република Македонија" број 70/2007, 05/2009, 
35/10 и 148/11), во членот 10  по ставот (10) се додаваат два 
нови става (11) и (12), кои гласат: 

“(11) Барањето за издавање на работна дозвола странецот 
може да го поднесе и во Агенцијата за вработување. 

(12) За барањето поднесено согласно со ставот (11) на 
овој член Агенцијата за вработување обезбедува мислење од 
Министерството за внатрешни работи.“  

Во ставот (11) кој станува член (13) зборовите: "По иск-
лучок од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, барањето за из-
давање на работна дозвола странец може да го поднесе до 
Агенцијата за вработување, доколку" се заменуваат со зборо-
вите: "За барање поднесено до Агенцијата за вработување не 
е потребно да се обезбеди мислење од Министерството за 
внатрешни работи, доколку странецот". 

Ставовите  (12), (13), (14), (15), и (16) стануваат ставови  
(14), (15), (16), (17) и (18). 

 
Член 2 

Во членот 11 по ставот (16) се додаваат  два нови става 
(17) и (18), кои гласат:  
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“(17) По исклучок од ставовите (11), (12) и (13) на овој 
член барањето може да се поднесе и да се  подигне од Аген-
цијата за вработување. 

(18) За барањето поднесено согласно со ставот (17) на 
овој член Агенцијата за вработување обезбедува мислење од 
Министерството за внатрешни работи.“  

Ставовите (17), (18) и (19) стануваат ставови (19), (20) и 
(21). 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македонија". 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR PUNESIM DHE PUNE TË TË HUAJVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për punesim dhe pune të të huajve ("Gazeta Zyrtare 

e Republikes së Maqedonise" numer  70/2007, 05/2009, 35/10 
dhe 148/11), në nenin 10 pas paragrafit (10) shtohen dy paragrafe 
të rinj (11) dhe (12), si vijojne:   

 "(11) Kerkesen për leshimin e lejes së punes, i huaji mund ta 
parashtroje edhe në Agjencine për Punesim.  

(12) Për kerkesen e parashtruar në pajtim me paragrafin (11) 
të ketij neni, Agjencia për Punesim siguron mendim nga Ministria 
e Puneve të Brendshme."   

Në paragrafin (11) i cili behet paragraf (13) fjalet: “Me per-
jashtim nga paragrafet (1), (2) dhe (3) të ketij neni, kerkesen për 
leshim të lejes së punes, i huaji mund ta parashtroje në Agjencine 
për Punesim, nese” zevendesohen me fjalet: “Për kerkese të pa-
rashtruar në Agjencine për Punesim, nuk nevojitet të sigurohet 
mendim nga Ministria e Puneve të Brendshme, nese i huaji”.    

Paragrafet (12), (13), (14), (15) dhe (16), behen paragrafe 
(14), (15), (16), (17) dhe (18). 

 
Neni 2 

Në nenit 11 pas paragrafit (16) shtohet dy paragrafe të rinj 
(17) dhe (18), si vijojne:   

"(17) Me perjashtim nga paragrafet (11), (12) dhe (13) të ketij 
neni, kerkesa mund të parashtrohet dhe të merret nga Agjencia për 
Punesim.  

(18) Për kerkesen e parashtruar në pajtim me paragrafin (17) 
të ketij neni, Agjencia për Punesim siguron mendim nga Ministria 
e Puneve të Brendshme."   

Paragrafet (17), (18) dhe (19) behen paragrafe (19), (20) dhe 
(21). 

Neni 3 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në “Gaze-

ten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”.  
__________ 

2206. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, претседателот на Република Македо-
нија и претседателот на Собранието на Република Македо-
нија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИ-
ЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБВРСКИТЕ 
ПО ФИНАНСИСКИОТ ДОГОВОР НАМЕНЕТ ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈА-
ТИЈА И ДРУГИ ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ - III ФА-
ЗА, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ЕВРОПСКАТА ИН-
ВЕСТИЦИОНА БАНКА И МАКЕДОНСКАТА БАНКА  

ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ 
 
Се прогласува Законот за гаранција на Република 

Македонија на обврските по Финансискиот договор на-
менет за финансирање на мали и средни претпријатија 

и други приоритетни проекти - III фаза, кој ќе се склу-
чи меѓу Европската инвестициона банка и Македонска-
та банка за поддршка на развојот, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 јуни 2012 година.   

Бр. 07- 3007/1                                Претседател 
27 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 ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 
ОБВРСКИТЕ ПО ФИНАНСИСКИОТ ДОГОВОР НА-
МЕНЕТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИ И СРЕДНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕ-
КТИ - III ФАЗА, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ЕВРОП-
СКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА И МАКЕДОН-
СКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ  

Член 1 
Република Македонија го гарантира исполнувањето на 

обврските од Финансискиот договор за обезбедување на за-
ем за Проектот за финансирање на мали и средни претприја-
тија и други приоритетни проекти - III фаза во износ од 
100.000.000 евра, кој ќе се склучи меѓу Европската инвести-
циона банка и Македонската банка за поддршка на развојот, 
доколку Македонската банка за поддршка на развојот не ги 
исполнува и сервисира обврските во рокови и услови пред-
видени во Финансискиот договор.  

Член 2 
Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 

од овој закон се утврдуваат со Финансиски договор кој ќе се 
склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонска-
та банка за поддршка на развојот по Проектот за финансира-
ње на мали и средни претпријатија и други приоритетни про-
екти - III фаза. 

Член 3 
Сите финансиски обврски кои произлегуваат од Финан-

сискиот договор од членот 1 од овој закон ќе ги сервисира 
Македонската банка за поддршка на развојот.    

Член 4 
Заемот од членот 1 од овој закон ќе се повлекува во најм-

ногу 23 транши. Минималниот износ на траншата изнесува 
3.000.000 евра.  

Рокот за отплата на секоја транша од заемот може да из-
несува од најмалку четири години до најмногу осум години 
од датумот на повлекување на траншата, со вклучен грејс 
период кој може да биде меѓу 60 дена и две години од дату-
мот на повлекување на траншата. 

Рокот за отплата на заемот ќе се одреди за секоја транша 
одделно на денот на доставувањето на барањето за повлеку-
вање на средствата од заемот од страна на  Македонската 
банка за поддршка на развојот. 

Траншата може да се отплати и еднократно на ден кој е 
меѓу три и пет години од денот на повлекување на траншата.  

Член 5 
Каматната стапка ќе се одредува за секоја транша од зае-

мот одделно, на денот на доставувањето на барањето за пов-
лекување на средствата од заемот од страна на Македонската 
банка за поддршка на развојот, во зависност од тоа која ка-
матна стапка е поповолна за Република Македонија (фиксна 
или варијабилна).    

Член 6 
За регулирање на меѓусебните права и обврски, кои про-

излегуваат од Финансискиот договор и Договорот за гаран-
ција, Министерството за финансии и Македонската банка за 
поддршка на развојот ќе склучат посебен договор.   

Член 7 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија". 
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L I GJ 
PËR GARANCI TË REPUBLIKES SË MAQEDO-
NISE NDAJ DETYRIMEVE SIPAS MARREVESH-
JES FINANCIARE, TË DEDIKUAR PËR FINAN-
CIM TË NDERMARRJEVE TË VOGLA DHE TË 
MESME DHE PROJEKTEVE TJERA PRIORITA-
RE- FAZA  III, E CILA DO TË LIDHET NDERM-
JET BANKES INVESTUESE EVROPIANE DHE 
BANKES MAQEDONASE PËR MBESHTETJE TË 

ZHVILLIMIT 
 

Neni 1 
Republika e Maqedonise e garanton shlyerjen e detyri-

meve nga Marreveshja financiare për sigurim të huas për 
Projektin për financimin e ndermarrjeve të vogla dhe të 
mesme dhe projekteve tjera prioritare - faza III në shume 
prej 100.000.000 eurosh, e cila do të lidhet ndermjet Ban-
kes Investuese Evropiane dhe Bankes Maqedonase për 
Mbeshtetje të Zhvillimit, nese Banka Maqedonase për 
Mbeshtetjen e Zhvillimit nuk i shlyen dhe servison detyri-
met në afatet dhe kushtet e parapara në Marreveshjen fi-
nanciare.  

 
Neni 2 

Kushtet dhe menyra e shfrytezimit të huas nga neni 1 i 
ketij ligji, percaktohen me Marreveshje financiare, e cila 
do të lidhet ndermjet Bankes Investuese Evropiane dhe 
Bankes Maqedonase për Mbeshtetjen e Zhvillimit për Pro-
jektin për financim të ndermarrjeve të vogla dhe të mesme 
dhe projekteve tjera prioritare - faza  III. 

 
Neni 3 

Të gjitha detyrimet financiare që dalin nga Marreveshja 
financiare nga neni 1 i ketij ligji, do t'i servisoje Banka Ma-
qedonase për Mbeshtetje të Zhvillimit.  

 
Neni 4 

Huaja nga neni 1 i ketij ligji do të terhiqet në më së 
shumti 23 transhe. Shuma minimale e transhese eshte 
3.000.000 euro.    

Afati i pageses së seciles transhe të huas mund të jete 
nga së paku kater vjet deri në më së shumti tete vjet nga 
data e terheqjes së transhese, me grejs periudhe të perfshire 
që mund të jete ndermjet 60 ditesh dhe dy vjetesh nga data 
e terheqjes së transhese. 

Afati i pageses së huas do të percaktohet për secilen 
transhe veç e veç në diten e dorezimit të kerkeses për ter-
heqjen e mjeteve të huas nga Banka Maqedonase për 
Mbeshtetje të Zhvillimit. 

Transheja mund të paguhet edhe pernjehere në diten e 
cila eshte ndermjet tre dhe pese vjetesh nga dita e terheqjes 
së transhese. 

 
Neni 5 

Shkalla kamatore do të percaktohet për secilen transhe 
të huas veç e veç, në diten e dorezimit të kerkeses për ter-
heqjen e mjeteve të huas nga Banka Maqedonase për 
Mbeshtetjen e Zhvillimit, varesisht nga ajo se cila shkalle 
kamatore eshte më e volitshme për Republiken e Maqedo-
nise (fikse apo variabile). 

 
Neni 6 

Për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve të nders-
jella, të cilat dalin nga Marreveshja financiare dhe Marre-
veshja për garanci, Ministria e Financave dhe Banka Maqe-
donase për Mbeshtetje të Zhvillimit do të lidhin marrevesh-
je të vecante.  

 
Neni 7 

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

2207. 
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 ПРЕТВО-
РАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ПО ОСНОВ НА  ПЛАТЕНИ ОБВР-
СКИ КОН СТРАНСКИ КРЕДИТОРИ И СТРАН-
СКИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ТРАЕН 

ВЛОГ ВО МЖ ТРАНСПОРТ АД СКОПЈЕ 
 
Се прогласува Законот за претворање на побарува-

њата на Република Македонија по основ на  платени об-
врски кон странски кредитори и странски железнички 
претпријатија  во траен влог во МЖ Транспорт АД 
Скопје, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 јуни 2012 година. 

  
  Бр. 07- 3004/1                                Претседател 

27 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  ПЛА-
ТЕНИ ОБВРСКИ КОН СТРАНСКИ КРЕДИТОРИ И 
СТРАНСКИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА  ВО 
ТРАЕН ВЛОГ ВО МЖ ТРАНСПОРТ АД СКОПЈЕ   

 
Член 1 

Со овој закон се уредува начинот и постапката за 
претворање на побарувањата на Република Македонија 
по основ на платени обврски кон странски кредитори и 
странски железнички претпријатија во траен влог во 
МЖ Транспорт АД Скопје.  

Член 2 
Побарувања на Република Македонија од МЖ 

Транспорт АД Скопје, во смисла на овој закон, се поба-
рувања по основ на платени обврски од страна на Ре-
публика Македонија до денот на влегувањето во сила 
на овој закон кон странските кредитори “ЕУРОФИ-
МА”, Светска банка, ‘‘Парискиот  клуб на доверите-
ли‘‘ и  кон странски железнички претпријатија. 

 
Член 3 

Висината на побарувањата на Република Македо-
нија од МЖ Транспорт АД Скопје, со записник, ја 
утврдува комисија формирана од министерот за финан-
сии која е составена од пет члена од кои три члена од 
Министерството за финансии и два члена од  МЖ 
Транспорт АД Скопје. 

Владата на Република Македонија во својство на 
Собрание на акционери одлучува за зголемување на ос-
новната главнина на МЖ Транспорт АД Скопје во ви-
сина на проценетиот износ од ставот 1 на овој член. 

 
Член 4 

Постапката за претворање на побарувањата на Ре-
публика Македонија во траен влог во МЖ Транспорт 
АД Скопје се врши со издавање на акции од страна на 
МЖ Транспорт АД Скопје по пат на приватна понуда 
согласно со Законот за хартии од вредност, освен ако 
со овој закон поинаку не е уредено. 
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-МЖ Транспорт АД Скопје акциите од ставот 1 на 
овој член ги издава по номиналната вредност.  

Под приватна понуда, во смисла на овој закон, се 
подразбира понуда за запишување на хартии од вред-
ност врз основа на претворање на побарувањата на Ре-
публика Македонија во траен влог во МЖ Транспорт 
АД Скопје која е наменета за Република Македонија. 

При издавање на акции по пат на приватна понуда 
согласно со овој закон, во случај кога Владата на Ре-
публика Македонија се јавува како познат купувач, не 
се применува забраната од Законот за хартии од вред-
ност постојните  акционери  да се јават  како познати 
купувачи.  

Член 5 
Владата на Република Македонија ги презема акци-

ите од приватната понуда од членот 4 од овој закон со 
претворање на побарувањата од членот 2 од овој закон 
во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје. 

  
Член 6 

По уписот на зголемената основна главнина на МЖ 
Транспорт АД Скопје во трговскиот регистар што се 
води во Централниот регистар на Република Македо-
нија и запишување на Република Македонија како 
сопственик на акциите во Централниот депозитар за 
хартии од вредност, престануваат паричните обврски 
на МЖ Транспорт АД Скопје спрема Министерството 
за финансии  согласно со членот 2 од овој закон.  

 
Член 7 

Во постапување по овој закон соодветно се приме-
нуваат одредбите од Законот за хартии од вредност и 
Законот за трговските друштва со исклучок на одред-
бите од членот 322 ставови 3 и 4 од Законот за тргов-
ските друштва,  доколку со овој закон поинаку не е 
определено.   

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објaву-

вањето во  „Службен весник на Република Македонија“. 
__________ 

 
L I GJ 

PËR SHNDERRIMIN E KERKESAVE TË REPUB-
LIKES SË MAQEDONISE NË BAZE TË DETYRI-
MEVE TË PAGUARA NDAJ KREDITOREVE TË 
HUAJ DHE NDERMARRJEVE TË HUAJA HEKURU-  
DHORE NË DEPOZITE TË PERHERSHME NË HM 

TRANSPORT SHA SHKUP 
 

Neni 1 
Me kete ligj rregullohet menyra dhe procedura për 

shnderrimin e kerkesave të Republikes së Maqedonise në 
baze të detyrimeve të paguara ndaj kreditoreve të huaj dhe 
ndermarrjeve të huaja hekurudhore në depozite të perhersh-
me në HM Transport SHA Shkup.  

 
Neni 2 

Kerkesa të Republikes së Maqedonise nga HM Trans-
port SHA Shkup sipas ketij ligji jane kerkesat në baze të 
detyrimeve të paguara nga Republika e Maqedonise deri në 
diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji ndaj kreditoreve të huaj 
“EUROFIMA”, Banka Boterore, “Klubi i Kreditoreve të 
Parisit" dhe ndaj ndermarrjeve të huaja hekurudhore.  

 
Neni 3 

Lartesine e kerkesave të Republikes së Maqedonise nga 
HM Transport SHA Shkup, me procesverbal, e percakton 
komisioni i formuar nga ministri i Financave, që perbehet 
nga pese anetare, nga të cilet tre anetare nga Ministria e Fi-
nancave dhe dy anetare nga HM Transport SHA Shkup. 

Qeveria e Republikes së Maqedonise në cilesi të Ku-
vendit të Aksionareve vendos për rritjen e kryegjese the-
melore të HM Transport SHA Shkup, në lartesi të shumes 
së percaktuar nga paragrafi 1 i ketij neni. 

Neni 4 
Procedura për shnderrim të kerkesave të Republikes së 

Maqedonise në depozite të perhershme në HM Transport 
SHA Shkup kryhet me emetimin e aksioneve nga HM 
Transport SHA Shkup nepermjet ofertes private në pajtim 
me Ligjin për letra me vlere, pervec nese me kete ligj nuk 
eshte rregulluar ndryshe.  

HM Transport SHA Shkup aksionet nga paragrafi 1 i 
ketij neni i emeton me vlere nominale.   

Me oferte private sipas ketij ligji nenkuptohet oferta 
për regjistrimin e letrave me vlere në baze të shnderrimit të 
kerkesave të Republikes së Maqedonise në depozite të per-
hershme në HM Transport SHA Shkup që dedikohet për 
Republiken e Maqedonise.  

Gjate emetimit të aksioneve nepermjet ofertes private 
në pajtim me kete ligj, në rast kur Qeveria e Republikes së 
Maqedonise paraqitet si bleres i njohur, nuk zbatohet ndali-
mi nga Ligji për letra me vlere që aksionaret ekzistues të 
paraqiten si bleres të njohur.  

 
Neni 5 

Qeveria e Republikes së Maqedonise i merr aksionet 
nga oferta private nga neni 4 i ketij ligji me shnderrimin e 
kerkesave nga neni 2 i ketij ligji në depozite të perhershme 
në HM Transport SHA Shkup.     

Neni 6 
Pas regjistrimit të kryegjese themelore të zmadhuar të 

HM Transport SHA Shkup në regjistrin tregtar që mbahet 
në Regjistrin Qendror të Republikes së Maqedonise dhe 
regjistrimin e Republikes së Maqedonise si pronar i aksio-
neve në Depozitarin Qendror të Letrave me Vlere, nderpri-
ten detyrimet në para të HM Transport SHA Shkup ndaj 
Ministrise së Financave në pajtim me nenin 2 të ketij ligji.    

 
Neni 7 

Në veprimin sipas ketij ligji në menyre perkatese zba-
tohen dispozitat e Ligjit për letra me vlere dhe Ligjit për 
shoqeri tregtare, me perjashtim të dispozitave të nenit 322 
paragrafet 3 dhe 4 të Ligjit për shoqeri tregtare, nese me 
kete ligj nuk eshte percaktuar ndryshe.    

Neni 8 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”.  
__________ 

2208. 
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 

СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за стандардизација, 
што Собранието на Република Македонија го доне-
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за стандардизација („Службен весник 

на Република Македонија“ број 54/2002), во членот 2 
точката 1 се менува и гласи: 

„стандардизација  е активност чија цел е воспоста-
вување на правила за општа и повторлива употреба во 
однос на конкретни или потенцијални проблеми, зара-
ди постигнување оптимален степен на уреденост во 
определено подрачје;“. 

Точката 5 се менува и гласи:  
„тело за стандардизација е тело признато на нацио-

нално, регионално и меѓународно  ниво, чија основна 
дејност е подготвување, одобрување или усвојување на 
стандарди кои се достапни на јавноста;“.  

Точката 9 се менува и гласи:  
“стандард е документ подготвен  со консензус  и  

усвоен  од  страна  на  признато  тело  со кој, заради  
општа  и  повторлива  употреба,  се  обезбедуваат пра-
вила, упатства или карактеристики за определени 
активности или резултати од тие активности, чија цел е 
постигнување  оптимален  степен на уреденост во 
определено подрачје;“.  

 
Член 2 

Во членот 6 ставот 1 се менува и гласи: 
„За вршење на работите и задачите од областа на 

стандардизапијата утврдени со овој и со друг закон, 
Владата на Република Македонија основа Институт за 
стандардизација на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Институтот) како единствено нацио-
нално тело за стандардизација во Република Македо-
нија со статус на јавна установа, компетентно за подго-
твување, одобрување или усвојување на стандарди од  
сите области опфатени од Европскиот комитет за стан-
дардизација (CEN), Меѓународната организација за 
стандардизација (ISO), Европскиот комитет за електро-
техничка стандардизација (CENELEC), Меѓународната 
електротехничка  комисија (IEC) и Европскиот  телеко-
муннкационен  институт за стандардизација  (ETSI).“ 

 
Член 3 

Членот 7 се менува и гласи: 
“Институтот како единствено национално тело за 

стандардизација ги врши особено следниве работи и 
задачи: 

1) подготвување  и усвојување на македонските 
стандарди и други стандардизациски документи; 

2) водење регистар на македонските стандарди; 
3) претставување на интересите на македонската 

стандардизација во меѓународните, европските и реги-
оналните организации, како  и  организациите  за  стан-
дардизација  во други  земји; 

4) прибирање на меѓународни, европски стандарди 
и стандардизациски  документи, како и стандарди и 
стандардизациски  документи  на други  национални 
тела за стандардизација,  воспоставување и одржување 
на нивната база на податоци; 

5) обезбедување на информации на заинтересира-
ните страни од базата на податоци; 

6) издавање огласник во кој се содржани информа-
ции за започнувањето и текот на постапката за подго-
твување и усвојување на македонски стандарди и стан-
дардизациски документи, како и информации за меѓу-
народните, европските и други стандарди и стандарди-
зациски документи; 

7) издавање и продажба на македонски стандарди и 
други стандардизациски документи, како и продажба 
на меѓународни, европски и други стандарди и стан-
дардизациски документи; 

8) промовирање  на примената на македонските 
стандарди; 

9) учество во работата на меѓународни и европски 
тела за стандардизација; 

10) продажба на стандарди и стандардизациски до-
кументи врз основа на договори и членства во меѓуна-
родни, европски  организации за стандардизација и на-
ционални тела за стандардизација од  други  земји; 

11) грижа за извршување на обврските од областа 
на стандардизацијата кои произлегуваат од ратифику-
ваните меѓународни договори кои ги склучила Репуб-
лика Македонија;  

12) воведување и вршење активности за сертифика-
ција во областа на производите, услугите и системите 
за управување во согласност со релевантните европски 
и меѓународни стандарди и 

13) вршење на други работи и задачи во врска со 
спроведувањето на овој и други закони. 

При вршењето на работите и задачите Институтот 
има право да го користи грбот на Република Македо-
нија на своите документи и на својот печат. 

Работите кои ги врши Институтот немаат за цел ос-
тварување на добивка.“ 

 
Член 4 

Во членот 8 став 1 алинеја 2 зборот „органите“ се 
заменува со зборот „телата“. 

Во алинејата 4 зборот „стандардизациони“ се заме-
нува со зборот „стандардизациски“.  

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
“Информативно контактното  тело ги врши работи-

те кои  произлегуваат од: 
- Уредбата за постапката за известување на Европ-

ската комисија за донесување на технички прописи, 
технички спецификации и стандарди и 

- Уредбата за постапките за нотификација на стан-
дарди, технички прописи и постапки за оцена на соо-
бразност и санитарни и фитосанитарни мерки.“   

 
Член 5 

Во членот 10 алинејата 1 се менува и гласи: 
„- седиштето и активностите на Институтот,“. 
Алинејата 2 се менува и гласи: 
„- висината на средствата обезбедени од Владата на 

Република Македонија за основање и работа на Инсти-
тутот,“.  

Алинејата 6 се менува и гласи: 
„- законските права и одговорности на Институ-

тот.“ 
 

Член 6 
Во членот 11 став 2 зборовите: „министерот за еко-

номија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Ре-
публика Македонија“. 

 
Член 7 

Членот 14 се менува и гласи: 
„Орган кој управува со работата на Институтот е 

Советот. 
Советот го сочинуваат девет члена, во следниов со-

став:   
- тројца претставници  од основачот, 
- тројца  претставници на индустријата, вклучуваќи 

најмалку еден претставник од секторот за мали и сред-
ни претпријатија, 

- еден претставник од високо стручни образовни 
институции, 

- еден претставник од вработените во Институтот и 
- еден претставник од стопански комори, организа-

ции на потрошувачи,  консултантски и сертификациски 
тела, инспекциски тела и сите други заинтересирани 
страни. 

Членовите на Советот ги именува и разрешува Со-
бранието на Институтот за период од четири години, 
со можност за повторно именување. 

Членството во Советот треба да обезбеди подедна-
ква застапеност на сите заинтересирани страни. 

Претседателот и заменикот на претседателот ги из-
бираат членовите на Советот.“ 
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Член 8 
По членот 14 се додаваат три нови члена 14-а, 14-б 

и 14-в, кои гласат:  
„Член 14-а 

Претседателот, заменикот на претседателот и чле-
новите на Советот можат да бидат разрешени пред 
истекот на времето за кое се именувани во следниве 
случаи: 

- на нивно барање, 
- ако настане некоја од причините поради кои спо-

ред прописите за работни односи им престанува работ-
ниот однос по сила на закон во органот, организацијата 
или институцијата од која се предложени, 

- ако не работат и постапуваат според закон, Стату-
тот и актите на Институтот или неоправдано отсуству-
ваат на три последователни седници на Советот и 

- ако со својата несовесна и неправилна работа пре-
дизвикаат значителна штета на Институтот, или ако ги 
занемаруваат или не ги извршуваат своите обврски и 
поради тоа настанат или би можеле да настанат поте-
шки нарушувања во извршување на активностите на 
Институтот. 

 
Член 14-б 

Постапката за избор на нов претседател, заменик на 
претседателот и за именување на членови на Советот  
започнува најдоцна три месеци пред истекот на манда-
тот определен со членот 14 став 3 од овој закон. 

Доколку до истекот на мандатот на постојниот со-
став на Советот од ставот 1 на овој член не се започне 
со постапката за именување на нов состав на Советот, 
постојниот состав продолжува да  ги извршува работи-
те до именувањето на новиот состав, а најдолго за пер-
иод од шест месеци. 

 
Член 14-в 

 Советот ги врши следниве работи и задачи: 
- ја дефинира политиката за стандардизација и сер-

тификација на Институтот и врши надзор на неговата 
работа, 

- донесува Статут и други општи акти на Институ-
тот и го следи нивното извршување, 

- го усвојува Деловникот за работа на Советот, 
- ја усвојува годишната програма за работа на Ин-

ститутот, 
- го усвојува полугодишниот и годишниот извештај 

за работа на Институтот, 
- го надгледува спроведувањето на годишната про-

грама за работа  и други планирани активности на Ин-
ститутот, 

- го усвојува годишниот финансиски план во сог-
ласност со основачот, 

- го усвојува годишниот финансиски извештај, 
- ги формира и распушта техничките тела, 
- го усвојува актот за внатрешната организација и 

систематизација на работните места во Институтот на 
предлог на директорот, 

- ја предлага висината на членарините и начинот на 
плаќање, 

- го усвојува актот со кој се утврдуваат цените на 
стандардите, публикациите и други услуги, 

- усвојува други акти и одлуки во врска со работата 
на Институтот во согласност со Статутот и другите оп-
шти акти, 

- ја креира политиката за билатерална, регионална и 
меѓународна соработка, 

- предлага седница на Собранието во согласност со 
Деловникот за работа на Собранието, 

- го избира и разрешува директорот на Институтот, 
- предлага одлуки на Собранието за усвојување или 

прифаќање во согласност  со  Статутот и други општи 
акти на Институтот, 

- најмалку еднаш годишно поднесува извештај за 
своето работење до основачот и 

- врши и други работи во согласност со закон и Ста-
тутот на Институтот.“ 

 
Член 9 

Членот 15 се менува и гласи: 
„Со Институтот раководи директор. 
Директорот го избира и разрешува Советот во сог-

ласност со одредбите на Статутот на Институтот. 
За директор може да биде избрано лице кое ги ис-

полнува следниве услови: 
- има завршено најмалку високо образование, 
- има најмалку десет години работно искуство од 

кои пет години работно искуство во областа на стан-
дардизацијата и со неа поврзани активности и најмалку 
три години на раководно работно место, 

- има познавање за процесот за сертификација, 
- има познавање за принципите на Систем за менаџ-

мент со квалитет и 
- активно  познава еден од светските јазици.   
Директорот се избира со мнозинство  гласови од 

членовите на Советот за период од четири години и по 
истекот на мандатот може повторно да биде избран. 

Владата на Република Македонија дава согласност 
на одлуката за избор и разрешување на директорот.“  

Член 10 
По членот 15 се додаваат четири нови члена 15-а, 

15-б, 15-в и 15-г, кои гласат:  
„Член 15-а 

Постапката за избор на директорот ја спроведува 
Советот со објавување на јавен конкурс. 

Јавниот конкурс се објавува во најмалку две дневни 
домашни јавни гласила. 

Јавниот конкурс трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Директорот се избира во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на јавниот конкурс. 

Ако на јавниот конкурс не се јави никој или ако Со-
ветот не избере директор од пријавените кандидати во 
рокот од ставот 4 на овој член се распишува нов јавен 
конкурс во рок од пет дена од истекот на рокот од ста-
вот 4 на овој член. 

 
Член 15-б 

Во случаите од членовите 15-а став 5 и 15-в од овој 
закон Советот може без објавување на јавен конкурс да 
постави вршител на должноста - директор од редот на 
вработените во Институтот. 

Вршителот на должноста - директор може да ја вр-
ши должноста до избор на директор, а најдолго шест 
месеци од денот на неговото поставување. 

Ако во рокот од ставот 2 на овој член не биде из-
бран директор Советот ќе постави нов вршител на 
должност, но најдолго за време од шест месеци од не-
говото поставување. 

 
Член 15-в 

Директорот може да биде разрешен пред истекот на 
времето за кое е избран, во следниве случаи: 

- на негово барање, 
- ако настане некоја од причините поради кои, спо-

ред прописите за работни односи, му престанува работ-
ниот однос по сила на закон, 

- ако не работи и не постапува по закон, Статутот и 
другите акти на Институтот или неоправдано не ги 
спроведува одлуките на Советот или постапува спро-
тивно на нив, 

- ако со својата несовесна и неправилна работа му 
предизвика на Институтот значителна штета, или ако 
ги занемарува или не ги извршува своите обврски и по-
ради тоа настанат или би можеле да настанат потешки 
нарушувања во извршување на активностите на Инсти-
тутот и 



4 јули  2012  Бр. 84 - Стр. 9 
 
 

- ако го попречува или на друг начин го оневозмо-
жува остварувањето на правата и обврските на корис-
ниците на услугите на Институтот. 

Советот пред донесувањето на одлуката за разре-
шување е должен да го запознае директорот за причи-
ните за разрешувањето и да му даде можност да се из-
јасни по нив. 

Одлуката за разрешување на директорот се приме-
нува од денот на давањето на согласноста од страна на 
Владата на Република Македонија. 

Против одлуката за разрешување директорот може 
да поднесе тужба пред надлежен суд, во рок од 15 дена 
од денот на давањето на согласноста за разрешување 
на директорот од страна на Владата на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 15-г 

Директорот ги врши следниве работи: 
- го раководи и организира работењето на Институ-

тот, 
- донесува одлуки во рамките на својата надлеж-

ност, 
- го претставува и застапува Институтот пред трети 

лица, 
- одговорен е за законитоста на работата на Инсти-

тутот, 
- ги извршува одлуките на Советот, 
- ја предлага организацијата и систематизацијата на 

Институтот, 
- одлучува за распоредување на работниците на 

определени работни задачи, 
- одлучува во прв степен за остварување на правата 

и обврските на работниците во врска со работните од-
носи, 

- обезбедува транспарентно и непристрасно работе-
ње на Институтот, 

- одговорен е за финансиското работење на Инсти-
тутот, 

- изготвува годишен финансиски план и годишен 
финансиски извештај, 

- учествува во работата на Советот, без право на од-
лучување, 

- донесува други општи акти во врска со работење-
то на Институтот и 

- врши други работи и задачи определени со закон, 
Статутот и други акти на Институтот.“ 

 
Член 11 

Во членот 16 по зборовите: „Одбор за“ се додаваат 
зборовите: „контрола на“. 

 
Член 12 

Членот 17 се менува и гласи: 
„Советот на Институтот на предлог на директорот 

формира технички тела за вршење на активностите за 
стандардизација со подеднаква застапеност на сите за-
интересирани страни.“ 

 
Член 13 

Во членот 19 алинеите 2, 3, 4 и 5 се менуваат и гла-
сат: 

 „- надоместоците од членарина, 
- продажбата на македонски стандарди и стандар-

дизациски документи, 
- продажбата на меѓународни стандарди и други до-

кументи кои се однесуваат на стандардизација, публи-
кации и друго, 

- услуги за сертификација, обуки, семинари и дру-
го, обезбедени од Институтот и“. 

 
Член 14 

Во Главата VI по зборот „МАКЕДОНСКИ“ се дода-
ва зборот „НАЦИОНАЛНИ“. 

Член 15 
Во членот 22  став 1 по зборот „Македонските“ се 

додава зборот „национални“.  
Ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Македонските стандарди можат да бидат подго-

твени врз основа на оригинален текст (изворен, нацио-
нален македонски документ) или со преземање на ме-
ѓународен, европски или друг странски национален 
стандард или друг стандардизациски документ. 

Усвојувањето на некој меѓународен, европски или 
друг странски национален стандард како македонски 
стандард може да се направи со превод на македонски 
јазик во целост или само на насловната страна, или со 
усвојување на стандардот во целост на странски јазик.“ 

 
Член 16 

Во членот 23  став 1 по зборот „Македонскиот“ се 
додава зборот „национален“. 

 
Член 17 

Во Главата VII по зборот „МАКЕДОНСКИТЕ“ се 
додава зборот „НАЦИОНАЛНИ“. 

 
Член 18 

Членот 24 се менува и гласи: 
„Примената на македонските национални стандар-

ди е доброволна. 
Сообразноста на производот, постапката или услу-

гата со македонските национални стандарди може да 
се потврди со изјава за сообразност, сертификат за соо-
бразност или со знак за сообразност.“ 

 
Член 19 

Собранието на Институтот ќе ги именува членовите 
на Советот  во рок од три месеци од влегувањето во си-
ла на овој закон. 

До именувањето на членовите на Советот постојни-
от Совет ќе ги врши работите од неговата надлежност. 

 
Член 20 

Институтот ќе го усогласи Статутот со одредбите 
на овој закон во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на овој закон.   

 
Член 21 

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 STANDARDIZIM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për standardizim (“Gazeta Zyrtare e Republi-

kes së Maqedonise” numer 54/2002), në nenin 2 pika 1 
ndryshohet si vijon: 

“standardizim eshte aktiviteti qellimi i të cilit eshte 
vendosja e rregullave për perdorim të pergjithshem dhe të 
perseritur, lidhur me probleme konkrete ose potenciale, për 
arritjen e shkalles optimale të rregullsise në sferen e caktu-
ar;”. 

Pika 5 ndryshohet si vijon:  
“trup për standardizim eshte trupi i pranuar në nivel na-

cional, rajonal dhe nderkombetar, veprimtaria themelore e 
të cilit eshte pergatitja, adaptimi ose miratimi i standardeve 
që jane të kapshme për publikun;”. 

Pika 9 ndryshohet si vijon:  
“standard eshte dokumenti i pergatitur me konsensus 

dhe i miratuar nga trupi i pranuar, me të cilin, për perdorim 
të pergjithshem dhe të perseritur, sigurohen rregulla, udhe-
zime ose karakteristika për aktivitete të caktuara ose rezul-
tate nga ato aktivitete, qellimi i të cilave eshte arritja e 
shkalles optimale të rregullsise në sfere të caktuar;”.  
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Neni 2 
Në nenin 6 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:  
“Për kryerjen e puneve dhe detyrave nga sfera e stan-

dardizimit të percaktuara me kete ligj dhe me ligj tjeter, 
Qeveria e Republikes së Maqedonise themelon Institut për 
Standardizim të Republikes së Maqedonise (në tekstin e 
metejme: Institut) si trup unik nacional për standardizim në 
Republiken e Maqedonise me status të institucionit publik, 
kompetent për pergatitjen, adaptimin ose miratimin e stan-
dardeve nga të gjitha sferat e perfshira nga Komiteti Evro-
pian për Standardizim (CEN), Organizata Nderkombetare 
për Standardizim (ISO), Komiteti Evropian për Standardi-
zim Elektroteknik (CENELEC), Komisioni Nderkombetar 
Elektroteknik, (IEC) dhe Instituti Evropian i Telekomuni-
kimit për Standardizim (ETSI)."  

Neni 3 
Neni 7 ndryshohet si vijon: 
“Instituti si trup unik nacional për standardizim i kryen 

vecanerisht punet dhe detyrat, si vijojne: 
1) pergatitjen dhe miratimin e standardeve maqedonase 

dhe dokumenteve tjera të standardizimit; 
2) mbajtjen e regjistrit të standardeve maqedonase; 
3) perfaqesimin e interesave të standardizimit maqedo-

nas në organizata nderkombetare, evropiane dhe rajonale, 
si dhe organizata për standardizim në vende tjera; 

4) grumbullimin e standardeve nderkombetare, evropi-
ane dhe dokumenteve të standardizimit, si edhe standarde-
ve dhe dokumenteve të standardizimit të trupave tjere naci-
onale për standardizim, themelimin dhe mirembajtjen e ba-
zes së tyre të të dhenave; 

5) sigurimin e informatave për palet e interesuara nga 
baza e të dhenave;  

6) publikimin e buletinit në të cilin permbahen infor-
mata për fillimin dhe rrjedhen e procedurave për pergatit-
jen dhe miratimin e standardeve maqedonase dhe doku-
menteve të standardizimit, si dhe informata për standardet 
nderkombetare, evropiane dhe standardet tjera dhe doku-
mentet e standardizimit;    

7) publikimin dhe shitjen e standardeve maqedonase 
dhe dokumenteve tjera të standardizimit, si dhe shitjen e 
standardeve nderkombetare, evropiane dhe standardeve tje-
ra dhe dokumenteve të standardizimit; 

8) promovimin e zbatimit të standardeve maqedonase;  
9) pjesemarrjen në punen e trupave nderkombetare dhe 

evropiane për standardizim; 
10) shitjen e standardeve dhe dokumenteve të standar-

dizimit në baze të marreveshjeve dhe anetaresimeve në or-
ganizata nderkombetare, evropiane për standardizim dhe 
trupa nacionale për standardizim nga vende tjera; 

11) kujdesin për realizimin e obligimeve nga sfera e 
standardizimit që dalin nga marreveshjet e ratifikuara nder-
kombetare, të cilat i ka lidhur Republika e Maqedonise;  

12) vendosjen dhe kryerjen e aktiviteteve për certifikim 
në sferen e prodhimeve, sherbimeve dhe sistemeve për me-
naxhim me pajtim me standardet relevante evropiane dhe 
nderkombetare dhe  

13) kryerjen e puneve dhe detyrave tjera lidhur me zba-
timin e ketij ligji ose ligji tjeter. 

Gjate kryerjes së puneve dhe detyrave, Instituti ka të 
drejte që ta shfrytezoje stemen e Republikes së Maqedoni-
se në dokumentet e veta dhe në vulen e vet. 

Punet që i kryen Instituti nuk kane për qellim realizi-
min e fitimit."  

Neni 4 
Në nenin 8 paragrafi 1 alineja 2 fjala “organet” zeven-

desohet me fjalen “trupat”. 
Në alinene 4 fjala “standardizues” zevendesohet me 

fjalet: “të standardizimit”.  
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 
"Trupi kontaktues informativ i kryen punet që dalin 

nga:  
- Dekreti për proceduren për njoftim të Komisionit 

Evropian për miratimin e rregullave teknike, specifikimeve 
teknike dhe standardeve dhe  

- Dekreti për procedurat për notifikacionin e standarde-
ve, rregullave teknike dhe procedurave për vleresimin e 
perputhshmerise dhe masave sanitare dhe fitosanitare.”    

 
Neni 5 

Në nenin 10 alineja 1 ndryshohet si vijon: 
“-seline dhe aktivitetet e Institutit,”. 
Alineja 2 ndryshohet si vijon: 
“- lartesine e mjeteve të siguruara nga Qeveria e Re-

publikes së Maqedonise për themelimin dhe punen e Insti-
tutit,”.  

Alineja 6 ndryshohet si vijon: 
“- të drejtat ligjore dhe pergjegjesite e Institutit.” 
 

Neni 6 
Në nenin 11 paragrafi 2 fjalet: “ministri i Ekonomise” 

zevendesohen me fjalet: “Qeveria e Republikes së Maqe-
donise”. 

Neni 7 
Neni 14 ndryshohet si vijon: 
“Organi që menaxhon me punen e Institutit eshte Kes-

hilli. 
Keshillin e perbejne nente anetare, si vijojne: 
- tre perfaqesues nga themeluesi, 
- tre perfaqesues të industrise, duke e perfshire së paku 

një perfaqesues nga sektori për ndermarrje të vogla dhe të 
mesme, 

- një perfaqesues nga institucione të arsimit të larte pro-
fesional, 

- një perfaqesues nga të punesuarit e Institutit dhe 
- një perfaqesues nga dhomat ekonomike, organizatat e 

konsumatoreve, trupat konsultues dhe certifikues, trupat 
inspektues dhe të gjitha palet tjera të interesuara. 

Anetaret e Keshillit i emeron dhe shkarkon Kuvendi i 
Institutit, për periudhe prej kater vitesh, me mundesi për ri-
emerim. 

Anetaresia në Keshill duhet të siguroje perfaqesim të 
barabarte të të gjitha paleve të interesuara. 

Kryetarin dhe zevendeskryetarin i zgjedhin anetaret e 
Keshillit.” 

 
Neni 8 

Pas nenit 14 shtohen tre nene të reja 14-a, 14-b dhe 14-
v, si vijojne: 

 
“Neni 14-a 

Kryetari, zevendeskryetari dhe anetaret e Keshillit 
mund të shkarkohen para kalimit të kohes për të cilen jane 
emeruar, në rastet si vijojne: 

- me kerkese të tyre, 
- nese ndodh ndonje nga shkaqet për të cilat sipas rre-

gullave për marredhenie të punes u nderpritet marredhenia 
e punes me fuqi ligjore në organ, organizate ose institucion 
nga i cili jane propozuar, 

- nese nuk punojne dhe veprojne sipas ligjit, Statutit 
dhe akteve të Institutit ose mungojne pa arsye në tri 
mbledhje të njepasnjeshme të Keshillit dhe  

- nese me punen e tyre të pandergjegjshme dhe të par-
regullte i shkaktojne dëm të konsiderueshem Institutit, ose 
nese i shperfillin ose nuk i kryejne obligimet e veta dhe për 
kete shkak ndodhin ose mund të ndodhin shkelje më të ren-
da në kryerjen e aktiviteteve të Institutit. 

 
Neni 14-b 

Procedura për zgjedhjen e kryetari të ri, zevendeskrye-
tarit dhe për emerimin e anetareve të Keshillit, fillon më së 
voni tre muaj para kalimit të mandatit të percaktuar me ne-
nin 14 paragrafi 3 të ketij ligji. 

Nese deri në kalimin e mandatit të perberjes ekzistuese 
të Keshillit nga paragrafi 1 i ketij neni nuk fillohet me pro-
ceduren për emerimin e perberjes së re të Keshillit, perber-
ja ekzistuese vazhdon t’i kryeje punet deri në emerimin e 
perberjes së re, e më së voni për periudhe prej gjashte mu-
ajsh. 



4 јули  2012  Бр. 84 - Стр. 11 
 
 

Neni 14-v 
Keshilli i kryen punet dhe detyrat si vijojne: 
- e definon politiken për standardizim dhe certifikim të Institu-

tit dhe kryen mbikeqyrje të punes së tij, 
-  miraton Statut dhe akte tjera të pergjithshme dhe e ndjek 

zbatimin  tyre, 
- e miraton Rregulloren e punes të Keshillit, 
- e miraton programin vjetor për pune të Institutit, 
- e miraton raportin gjysmevjetor dhe vjetor për punen e Insti-

tutit, 
- e mbikeqyr zbatimin e programit vjetor për pune dhe aktivi-

tete tjera të planifikuara të Institutit, 
- e miraton planin vjetor financiar në pajtim me themeluesin, 
- e miraton raportin vjetor financiar, 
- i formon dhe shperndan trupat teknike, 
- e miraton aktin për organizim të brendshem dhe sistemati-

zim të vendeve të punes në Institut, me propozim të drejtorit, 
- e propozon lartesine e taksave të anetaresise dhe menyren e 

pageses, 
- e miraton aktin me të cilin percaktohen cmimet e standarde-

ve, publikimeve dhe sherbimeve tjera, 
- miraton akte dhe vendime tjera lidhur me punen e Institutit 

në pajtim me Statutin dhe aktet tjera të pergjithshme, 
- e krijon politiken për bashkepunim bilateral, rajonal dhe 

nderkombetar, 
- propozon mbledhje të Kuvendit në pajtim me Rregulloren e 

punes të Kuvendit,  
- e zgjedh dhe shkarkon drejtorin e Institutit,   
- i propozon vendime Kuvendit për miratim ose pranim në 

pajtim me Statutin dhe aktet tjera të pergjithshme të Institutit, 
- së paku një here në vit i parashtron Raport për punen e vet 

themeluesit dhe  
- kryen edhe pune tjera në pajtim me ligjin dhe Statutin e In-

stitutit.”  
Neni 9 

Neni 15 ndryshohet si vijon: 
“Me Institutin udheheq drejtori. 
Drejtorin e zgjedh dhe shkarkon Keshilli në pajtim me dispo-

zitat e Statutit të Institutit. 
Drejtor mund të zgjidhet personi që i ploteson kushtet si vijojne: 
- ka mbaruar së paku arsimin e larte, 
- ka së paku dhjete vjet pervoje pune, prej të cilave pese vjet 

pervoje pune në sferen e standardizimit dhe aktivitete të lidhura 
me të dhe së paku tri vjet në vend pune udheheqes, 

- ka njohuri për procesin e certifikimit, 
- ka njohuri për parimet e Sistemit për menaxhim me kualitet dhe  
- e njeh në menyre aktive një nga gjuhet boterore.   
Drejtori zgjidhet me shumice votash nga anetaret e Keshillit 

për periudhe prej kater vitesh dhe pas kalimit të mandatit mund të 
rizgjidhet”. 

Qeveria e Republikes së Maqedonise jep pelqim për vendi-
min për zgjedhje dhe shkarkim të drejtorit.”  

Neni 10 
Pas nenit 15 shtohen kater nene të reja 15-a, 15-b, 15-v dhe 

15-g, si vijojne: 
 

“Neni 15-a 
Proceduren për zgjedhjen e drejtorit e zbaton Keshilli me 

shpalljen e konkursit publik. 
Konkursi publik shpallet në së paku dy gazeta publike ditore 

të vendit.  
Konkursi publik zgjat 15 dite nga dita e shpalljes. 
Drejtori zgjidhet në afat prej 30 ditesh nga dita e shpalljes së 

konkursit publik. 
Nese në konkursin publik nuk paraqitet askush ose nese Kes-

hilli nuk zgjedh drejtor nga kandidatet e paraqitur në afatin nga 
paragrafi 4 i ketij neni, shpallet konkurs i ri publik në afat prej pe-
se ditesh nga kalimi i afatit nga paragrafi 4 i ketij neni. 

 
Neni 15-b 

Në rastet nga nenet 15-a paragrafi 5 dhe 15-v të ketij 
ligji, Keshilli mundet pa shpalljen e konkursit publik të 
emeroje ushtrues detyre-drejtor nga radhet e të të punesuar-
ve në Institut. 

Ushtruesi i detyres-drejtor mund ta ushtroje detyren deri 
në zgjedhjen e drejtorit, e më së voni gjashte muaj nga dita e 
emerimit të tij. 

Nese në afatin nga paragrafi 2 i ketij neni nuk zgjidhet 
drejtori, Keshilli do të emeroje ushtrues të ri detyre, por më së 
gjati për preiudhe prej gjashte muajsh nga emerimi i tij.  

Neni 15-v 
Drejtori mund të shkarkohet para kalimit të kohes për të 

cilen eshte zgjedhur, në rastet si vijojne: 
- me kerkese të tij, 
- nese ndodh ndonje nga shkaqet për të cilat sipas rregulla-

ve për marredhenie të punes, i nderpritet marredhenia e punes 
me fuqi ligjore, 

- nese nuk punon dhe nuk vepron sipas ligjit, Statutit dhe 
akteve tjera të Institutit ose pa arsye nuk i zbaton vendimet e 
Keshillit ose vepron në kundershtim me to, 

- nese me punen e vet të pandergjegjshme dhe të parregullt 
i shkakton dëm të konsiderueshem Institutit, ose nese i shper-
fill ose nuk i kryen obligimet e veta dhe për kete shkak ndod-
hin ose mund të ndodhin shkelje më të renda në kryerjen e 
aktiviteteve të Institutit dhe 

- nese e pengon ose në menyre tjeter e pamundeson reali-
zimin e të drejtave dhe obligimeve të shfrytezuesve të sherbi-
meve të Institutit. 

Keshilli para miratimit të vendimit për shkarkim detyrohet 
që ta njoftoje drejtorin për shkaqet e shkarkimit dhe t’i jape 
mundesi që të prononcohet për to. 

Vendimi për shkarkimin e drejtorit zbatohet nga dita e 
dhenies së pelqimit nga Qeveria e Republikes së Maqedonise. 

Kunder vendimit për shkarkim, drejtori mund të paraqese 
padi në gjykaten kompetente, në afat prej 15 ditesh nga dhenia 
e pelqimit për shkarkim të drejtorit nga Qeveria e Republikes 
së Maqedonise.  

Neni 15-g 
Drejtori i kryen punet si vijojne: 
- e udheheq dhe organizon punen e Institutit, 
- miraton vendime në kuader të kompetences së tij, 
- e perfaqeson dhe prezanton Institutin para personave të 

trete, 
- eshte pergjegjes për ligjshmerine e punes së Institutit, 
- i zbaton vendimet e Keshillit, 
- e propozon organizimin dhe sistematizimin e Institutit, 
- vendos për sistemimin e punetoreve në detyra të caktuara 

të punes, 
- vendos në shkalle të pare për realizimin e të drejtave dhe ob-

ligimeve të të punesuarve në lidhje me marredheniet e punes, 
- siguron pune transparente dhe objektive të Institutit, 
- eshte pergjegjes për punen financiare të Institutit, 
- perpilon plan vjetor financiar dhe raport vjetor financiar, 
- merr pjese në punen e Keshillit, pa të drejte vendimmarr-

jeje, 
- miraton akte tjera të pergjithshme në lidhje me punen e 

Institutit dhe  
- kryen pune dhe detyra tjera të percaktuara me ligj, Statu-

tin dhe aktet tjera të Institutit."  
Neni 11 

Në nenin 16 pas fjaleve: “Keshill për” shtohen fjalet: 
“kontroll të”. 

 
Neni 12 

Neni 17 ndryshohet si vijon: 
“Keshilli i Institutit, me propozim të drejtorit formon trupa 

teknike për kryerjen e aktiviteteve për standardizim me perfa-
qesim të barabarte të të gjitha paleve të interesuara.”  

Neni 13 
Në nenin 19 alinete  2, 3, 4 dhe 5 ndryshohen si vijojne: 
 “- kompensimet nga taksa e anetaresise, 
- shitja e standardeve maqedonase dhe dokumenteve të 

standardizimit, 
- shitja e standardeve nderkombetare dhe dokumenteve 

tjera që kane të bejne me standardizimin, publikimet etj, 
 - sherbime për certifikim, trajnime, seminare etj., të sigu-

ruara nga Instituti dhe”. 
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Neni 14 
Në Kapitullin VI para fjales “MAQEDONASE” shto-

het fjala “NACIONALE”.  
Neni 15 

Në neni 22 paragrafi 1 para fjales “maqedonase” shto-
het fjala “nacionale”.  

Paragrafet 2 dhe 3 ndryshohen si vijojne: 
“Standardet maqedonase mund të pergatiten në baze të 

tekstit origjinal (burimor, dokument maqedonas nacional) 
ose me marrjen e standardit nacional nderkombetar, evro-
pian ose standardit nacional tjeter të huaj ose dokumentit 
tjeter të standardizimit. 

Miratimi i ndonje standardi nacional nderkombetar, 
evropian ose standardi nacional tjeter të huaj si standard 
maqedonas mund të behet me perkthim në gjuhen maqedo-
nase në teresi ose vetem të faqes së titullit, ose me mirati-
min e standardit në teresi në gjuhen e huaj.”  

Neni 16 
Në neni 23 paragrafi 1 para fjales “maqedonas” shtohet 

fjala “nacional”.  
Neni 17 

Në Kapitullin VII para fjales “MAQEDONASE” shto-
het fjala “NACIONALE”. 

 
Neni 18 

Neni 24 ndryshohet si vijon: 
“Aplikimi i standardeve nacionale maqedonase eshte 

vullnetar. 
Perputhshmeria e prodhimit, procedures ose sherbimit 

me standardet nacionale maqedonase mund të vertetohet 
me deklarate për perputhshmeri, certifikate për perputhsh-
meri ose me shenje për perputhshmeri.” 

 
Neni 19 

Kuvendi i Institutit do t’i emeroje anetaret e Keshillit 
në afat prej tre muajsh nga hyrja në fuqi e ketij ligji. 

Deri në emerimin e anetareve të Keshillit, Keshilli ek-
zistues do t’i kryeje punet në kompetence të tij. 

 
Neni 20 

Instituti do ta harmonizoje Statutin me dispozitat e ketij 
ligji në afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi e ketij 
ligji.   

 
Neni 21 

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

__________ 
2209. 

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 ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 
РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 јуни 2012 година. 

  
  Бр. 07- 2991/1                                Претседател 

27 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ  

ДЕРИВАТИ 
 

Член 1 
Во Законот за задолжителни резерви на нафта и на-

фтени деривати („Службен весник на Република Маке-
донија“ број  84/2008 и  35/11), по членот 9 се додава 
нов член 9-а, кој гласи: 

 
„Член 9-а 

(1)  Задолжителните резерви на нафтени деривати 
може да се користат и во  кризни состојби, како и во 
други случаи кога постои итна потреба од нафтени де-
ривати од страна на државни органи, јавни претприја-
тија, јавни установи и други правни лица и институции 
основани од државата што вршат дејност од јавен инте-
рес и општините, за извршување на нивните активно-
сти утврдени со закон. 

(2) Користењето на задолжителните резерви во 
кризни состојби се врши со издавање на краткорочни 
позајмици од одделни видови на нафтени деривати на 
државните органи и институции задолжени за справу-
вање со кризни состојби. 

(3) Краткорочните позајмици од ставот (2) на овој 
член може да бидат во количини кои, во текот на ка-
лендарската година, нема да надминуваат 50% од вкуп-
но складираните количини на задолжителни резери за 
секој  нафтен дериват одделно. 

(4) Користењето на задолжителните резерви во дру-
ги случаи кога постои итна потреба од нафтени дерива-
ти за вршeње на работи од нивна надлежност утврдени 
со закон, се врши со издавање на краткорочни позајми-
ци или со отстапување без надоместок на одделни ви-
дови на нафтени деривати од задолжителните резерви 
на државни органи, јавни претпријатија, јавни устано-
ви и други правни лица и институции основани од др-
жавата што вршат дејност од јавен интерес, како и оп-
штините. 

(5) Издадените нафтени деривати од ставот (4) на 
овој член може да бидат во количини кои, во текот на 
календарската година, нема да надминуваат 25% од 
вкупно складираните количини на задолжителни резе-
ри за секој  нафтен дериват одделно. 

(6) За корисниците, трошоците за испорака, видот, 
количините и намената на нафтените деривати кои се 
позајмуваат или се отстапуваат без надоместок, како и 
за рокот за враќање на позајмените количини во случа-
ите од ставовите (2) и (4) на овој член, одлучува Влада-
та на Република Македонија.“  

Член 2 
Одредбите од членот 1 од овој закон ќе се примену-

ваат до денот на пристапувањето  на Република Маке-
донија во Европската унија. 

 
Член 3 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR REZERVA TË 

DETYRUESHME TË NAFTES DHE DERIVATEVE 
TË NAFTES 

 
Neni 1 

Në Ligjin për rezerva të detyrueshme të naftes dhe deri-
vateve të naftes ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedo-
nise" numer 84/2008 dhe 35/11), pas nenit 9 shtohet nen i 
ri 9-a, si vijon:  
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"Neni 9-a 
(1) Rezervat e detyrueshme të derivateve të naftes 

mund të shfrytezohen edhe në gjendje krize, si dhe në raste 
tjera kur ekziston nevoje urgjente për derivate të naftes nga 
organe shteterore, ndermarrje publike, institucione publike 
dhe persona dhe institucione tjera juridike të themeluara 
nga shteti që kryejne veprimtari me interes publik dhe ko-
munat, për kryerjen e aktiviteteve të tyre të percaktuara me 
ligj.   

(2) Shfrytezimi i rezervave të detyrueshme në gjendje 
krize kryhet me leshim të huave afatshkurta të llojeve të 
vecanta të derivateve të naftes, organeve dhe institucioneve 
shteterore të ngarkuara për ballafaqim me gjendje krize.  

(3) Huat afatshkurta nga paragrafi (2) i ketij neni, mund 
të jene në sasi që gjate vitit kalendarik nuk do të tejkalojne 
50% nga sasite e pergjithshme të depozituara të rezervave 
të detyrueshme për çdo derivat të naftes veç e veç.   

(4) Shfrytezimi i rezervave të detyrueshme në rastet tje-
ra kur ekziston nevoje urgjente për derivate të naftes për 
kryerje të puneve nga kompetenca e tyre të percaktuara me 
ligj, kryhet me leshim të huave afatshkurta apo me leshim 
pa kompensim të llojeve të vecanta të derivateve të naftes 
nga rezervat e detyrueshme, organeve shteterore, ndermarr-
jeve publike, institucioneve publike dhe personave dhe in-
stitucioneve tjera juridike të themeluara nga shteti që kryej-
ne veprimtari me interes publik si dhe komunave.  

(5) Derivatet e leshuara të naftes nga paragrafi (4) i ke-
tij neni, mund të jene në sasi që gjate vitit kalendarik nuk 
do të tejkalojne 25% nga sasite e pergjithshme të depozitu-
ara të rezervave të detyrueshme për çdo derivat të naftes 
veç e veç.  

(6) Për shfrytezuesit, shpenzimet për dergim, llojin, sa-
site dhe dedikimin e derivateve të naftes që huazohen apo 
leshohen pa kompensim, si dhe për afatin për kthimin e sa-
sive të huazuara në rastet nga paragrafet (2) dhe (4) të ketij 
neni, vendos Qeveria e Republikes së Maqedonise."     

Neni 2 
Dispozitat e nenit 1 të ketij ligji do të zbatohen deri në 

diten e aderimit të Republikes së Maqedonise në Bashki-
min Evropian.  

 
Neni 3 

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

__________ 
 

2210. 
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 ИЗМЕНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

административните такси, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 27 јуни 2012 година. 
  
  Бр. 07- 3000/1                                Претседател 

27 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 АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 
 

Член 1 
 Во Законот за административните такси 

(„Службен весник на Република Македонија” број 
17/93, 20/96, 7/98, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004, 
95/2005, 70/2006, 92/2007, 88/2008, 130/2008, 6/10, 
145/10 и 17/11), во членот 37 во Тарифата на админи-
стративните такси точка 5. Градежни такси Тарифниот 
број 85 се менува и гласи: 

 
“За поднесено барање за издавање на решение со 

кое се одобрува архитектонско- урбанистички проект  
1.500.“  

 
Тарифниот број 86 се менува и гласи: 
“За поднесено барање за издавање на одобрение за 

подготвителни работи:  
- на градби од прва категорија    2.500  
- на градби од втора категорија     1.500.“  
  
Тарифниот број 87 се менува и гласи: 
“За поднесено барање за издавање на одобрение за 

градење за доградба, надградба и  реконструкција на 
постоен објект:  

- градби од прва категорија     2.500  
- градби од втора категорија      1.000.“  
  
Тарифниот број 88 се менува и гласи: 
“За поднесено барање за издавање на  одобрение за 

градење:                                                                            
- на градби од прва категорија    3.500  
- на градби од втора категорија     1.500.“ 

  
Тарифниот број 89 се менува и гласи: 
“1. За поднесено барање за издавање на решение за 

адаптација и пренамена на постоен објект:  
- градби од прва категорија     1.500  
- градби од втора категорија         800   
2. За поднесено барање за издавање на решение за 

изведување на градби, односно поставување на опрема 
за градби за кои не е потребно издавање на одобрение 
за градење             800.“  

  
Тарифниот број 90 се менува и гласи: 
“За поднесено барање за издавање на  одобрение за 

употреба:                                                                           
- на градби од прва категорија    4.000.“  
Тарифниот број 91 се менува и гласи:  
“За поднесено барање за издавање на решение за 

промена на инвеститор:     
- градби од прва категорија     2.500  
- градби од втора категорија      1.000.“  
 
Тарифниот број 92 се менува и гласи:  
“За поднесено барање за издавање на  решение со 

кое врши измена на градбата во текот на градење: 
- на градби од прва категорија    2.500  
- на градби од втора категорија    1.000.“  
  
Во Тарифниот број 93 бројот “1.500“ се заменува со 

бројот “1.000“.  
 

Член 2 
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 E LIGJIT PËR TAKSA 

ADMINISTRATIVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për taksa administrative ("Gazeta Zyrtare e 

Republikes së Maqedonise" numer 17/93, 20/96, 7/98, 
13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004, 95/2005, 70/2006, 
92/2007, 88/2008, 130/2008, 6/10, 145/10 dhe 17/11), në 
nenin 37 në Tarifen e taksave administrative, pika 5. Taksa 
ndertimore, Numri tarifor 85 ndryshohet si vijon: 

 
"Për kerkesen e parashtruar për leshimin e aktvendimit 

me të cilin miratohet projekt urbanistik arkitektonik  ж  
1.500.“  

 
Numri tarifor 86 ndryshohet si vijon: 
"Për kerkesen e parashtruar për dhenien e lejes për pu-

ne pergatitore: 
- për ndertime të kategorise së pare 2.500  
- për ndertime të kategorise së dyte   1.500.“  
  
Numri tarifor 87 ndryshohet si vijon: 
"Për kerkesen e parashtruar për dhenien e lejes për 

ndertim të ndertimit plotesues, mbindertimit dhe rikonstru-
ktimit të objektit ekzistues:  

- ndertime të kategorise së pare  2.500  
- ndertime të kategorise së dyte    1.000.“  
  
Numri tarifor 88 ndryshohet si vijon: 
"Për kerkesen e parashtruar për dhenien e lejes për 

ndertim:                                                                            
- për ndertime të kategorise së pare 3.500  
-për ndertime të kategorise së dyte   1.500.“   
 
Numri tarifor 89 ndryshohet si vijon: 
“1. Për kerkesen e parashtruar për leshimin e aktvendi-

mit për adaptim dhe ridedikim të objektit ekzistues:                                                                          
- ndertime të kategorise së pare  1.500  
- ndertime të kategorise së dyte    800   
2. Për kerkesen e parashtruar për leshimin e aktvendi-

mit për kryerjen e ndertimeve, perkatesisht vendosjen e pa-
jisjes për ndertime për të cilat nuk nevojitet dhenia e lejes 
për ndertim    800.“  

 
Numri tarifor 90 ndryshohet si vijon: 
"Për kerkesen e parashtruar për dhenien e lejes për per-

dorim:                                                                            
- për ndertime të kategorise së pare 4.000.“  
  
Numri tarifor 91 ndryshohet si vijon:  
"Për kerkesen e parashtruar për leshimin e aktvendimit 

për nderrimin e investuesit: 
- ndertime të kategorise së pare  2.500  
- ndertime të kategorise së dyte    1.000.“  
 
Numri tarifor 92 ndryshohet si vijon:  
"Për kerkesen e parashtruar për leshimin e aktvendimit 

me të cilin kryhet ndryshimi i ndertimit gjate ndertimit:                                                                          
- për ndertime të kategorise së pare 2.500  
- për ndertime të kategorise së dyte 1.000.“  
  
Në Numrin tarifor 93 numri "1.500" zevendesohet me 

numrin "1.000".   
 

Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 
__________ 

2211. 
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 НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

даноците на имот, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 27 јуни 2012 година. 
  
  Бр. 07- 3001/1                                Претседател 

27 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 ДАНОЦИТЕ 
НА ИМОТ 

 
Член 1 

Во Законот за даноците на имот  (“Службен весник 
на Република Македонија” број 61/2004, 92/2007, 
102/2008, 35/11 и 53/11), во членот 5 ставот (2) се мену-
ва и гласи: 

“Утврдувањето на пазарната вредност на недвижен 
имот ја врши лице проценувач кое е вработено во еди-
ницата на локалната самоуправа, а по барање на едини-
цата на локалната самоуправа може да ја врши и лице 
кое е овластен проценувач.“ 

Во ставот (5)  зборовите: “од комисијата“ се бри-
шат.  

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 јануари 2013 година. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR TATIME MBI 

PRONE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për tatime mbi prone ("Gazeta Zyrtare e Re-

publikes së Maqedonise" numer 61/2004, 92/2007, 
102/2008, 35/11 dhe 53/11), në nenin 5 paragrafi (2) ndrys-
hohet si vijon: 

"Percaktimin e vleres tregtare të prones së patundshme 
e kryen personi vleresues që eshte i punesuar në njesine e 
vetadministrimit lokal, e më kerkese të njesise së vetadmi-
nistrimit lokal, mund ta kryeje edhe personi që eshte vlere-
sues i autorizuar." 

Në paragrafin (5) fjalet: "nga komisioni" shlyhen. 
 

Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise", e do të 
zbatohet nga 1 janari 2013. 

__________ 
2212. 

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 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  ДАНОЧНА ПОСТАПКА  

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за  даночна постапка, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 јуни 2012 година.   

  Бр. 07- 3002/1                                Претседател 
27 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА  ДАНОЧНА ПОСТАПКА  

Член 1 
Во Законот за даночна постапка (“Службен весник 

на Република Македонија“ број 13/2006, 88/2008, 
159/2008, 105/2009, 133/2009, 154/10, 171/10, 53/11 и 
39/12), во членот 53 по ставот (11) се додава нов став 
(12), кој гласи: 

 “(12) По исклучок од ставот (10) на овој член да-
ночните обврзници регистрирани за цели на данокот на 
додадена вредност, задолжително доставуваат даночни 
пријави на данокот на додадена вредност и даночни 
биланси пропишани со Законот за данок на добивка, по 
пат на пренос на податоци во електронска форма, а по-
стапката на пренос ќе се врши согласно со одредбите  
од прописот од ставот (11) на овој член.“ 

 
Член 2 

Во членот 92 став (2) по зборот “контролата“ се до-
даваат зборовите: “или во случаите кога е потребно да 
се обезбеди информација за потребите на странски да-
ночен орган согласно со меѓународен договор“. 

 
Член 3 

Во членот 178-а став (1)  по зборот “плаќања“ се 
става запирка и се додаваат зборовите: “Законот за 
придонесите од задолжително социјално осигурување“. 

 
Член 4 

Одредбите од членот 1 од овој закон кои се однесу-
ваат на даночните обврзници регистрирани за цели на 
данокот на додадена вредност на кои даночен период 
им е календарски месец, ќе започнат да се применуваат  
од 1 јануари 2013 година, а за даночните обврзници ре-
гистрирани за цели на данокот на додадена вредност на 
кои даночен период им е календарско  тримесечје, ќе 
започнат да се применуваат од 1 јули 2013 година. 

 
Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR PROCEDURE 

TATIMORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për procedure tatimore (“Gazeta Zyrtare e 

Republikes së Maqedonise numer 13/2006, 88/2008, 
159/2008, 105/2009, 133/2009, 154/10, 171/10, 53/11 dhe 
39/12), në nenin 53 pas paragrafit (11) shtohet paragraf i ri 
(12), si vijon: 

“(12) Me perjashtim nga paragrafi (10) i ketij neni, det-
yresit tatimore të regjistruar për qellime të tatimit mbi vle-
ren e shtuar, detyrimisht dorezojne fleteparaqitje tatimore 
të tatimit mbi vleren e shtuar dhe bilance tatimore të perca-
ktuara me Ligjin për tatim mbi fitim, nepermjet bartjes së 
të dhenave në forme elektronike, e procedura e bartjes  do 
të kryhet në pajtim me dispozitat e rregulles nga paragrafi 
(11) i ketij neni.” 

 
Neni 2 

Në nenin 92 paragrafi (2) pas fjales “kontrolli” shtohen 
fjalet: “ose në raste kur nevojitet të sigurohet informate për 
nevojat e organit të huaj tatimor në pajtim me marreveshje 
nderkombetare”. 

 
Neni 3 

Në nenin 178-a paragrafi (1) pas fjaleve: “pagesa me 
para në dore” vihet presje dhe shtohen fjalet: “Ligjin për 
kontribute nga sigurimi i detyrueshem social”. 

 
Neni 4 

Dispozitat nga neni 1 i ketij ligji që kane të bejne me 
detyresit tatimore të regjistruar për qellime të tatimit mbi 
vleren e shtuar për të cilet periudhe tatimore eshte muaji 
kalendarik, do të fillojne të zbatohen nga 1 janari 2013, 
ndersa për detyresit tatimore të regjistruar për qellime të ta-
timit mbi vleren e shtuar për të cilet periudhe tatimore esh-
te tremujori kalendarik, do të fillojne të zbatohen nga 1 
korriku 2013. 

 
Neni 5 

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

__________ 
2213. 

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 АДВОКАТСКИ МАРКИЧКИ 

 
Се прогласува Законот за адвокатски маркички, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 27 јуни 2012 година. 
  
  Бр. 07- 3003/1                                Претседател 

27 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 АДВОКАТСКИ МАРКИЧКИ  
Член 1 

Со овој закон се уредува воведување и користење 
на адвокатски маркички од страна на адвокатите пое-
динци. 

 
Член 2 

Адвокатската маркичка е инструмент за аконтатив-
но плаќање на персоналниот данок на доход за оние 
приходи кои адвокатите поединци ги остваруваат во 
готово во случаите кога наградата за дадената правна 
помош гласи на минималните износи утврдени со Та-
рифата за награда и надоместок на трошоците за рабо-
та на адвокатите (во натамошниот текст: тарифата). 
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При плаќање на наградата над минималните износи 
утврдени со тарифата, зголемување на наградата, како 
и при плаќање на трошоците согласно со тарифата, ад-
вокатите се должни да состават писмен договор со ко-
рисникот на правната помош врз основа на кој плаќа-
њето е задолжително да се врши преку носител на пла-
тен промет. 

 
Член 3 

Адвокатската маркичка се употребува исклучиво од 
адвокатите запишани во Именикот на адвокатите што 
се води во Адвокатската комора на Република Македо-
нија за преземените дејства од членот 2 став 1 од овој 
закон.  

  
Член 4 

Адвокатската маркичка гласи на минималните из-
носи за преземените дејства утврдени со тарифата. 

Адвокатската маркичка не може да гласи на помал 
износ од износот кој за односното дејствие е определен 
со тарифата.  

 
Член 5 

Адвокатските маркички ги печати и издава Управа-
та за јавни приходи. 

  
Член 6 

Адвокатските маркички се издаваат на адвокатот 
лично. 

Управата за јавни приходи води евиденција за изда-
дените адвокатски маркички. 

За печатење, издавање, транспортирање и чување 
на адвокатските маркички  се плаќа надоместок кој е 
на товар на адвокатот. 

Висината на надоместокот од ставот 3 на овој член 
се утврдува според реалните трошоци направени за пе-
чатење, издавање, транспортирање и чување на адво-
катските маркички. 

Формата и содржината, вредноста, начинот на изда-
вање, подигање, повлекување од употреба и висината 
на надоместокот за адвокатските маркички, ги пропи-
шува министерот за финансии. 

 
Член 7 

Адвокатот е должен адвокатската маркичка да ја 
приложи кон секоја исправа или поднесок за кој сог-
ласно со тарифата е предвидена награда која гласи на 
износите од членот 2 став 1 од овој закон. 

Адвокатот е должен писмениот договор од членот 2 
став 2 од овој закон да го приложи како прилог кон се-
која исправа или поднесок на кој не е ставена адвокат-
ска маркичка, доколку плаќањето на наградата е над 
минималните износи предвидени со тарифата, односно 
каде што плаќањето се врши преку носител на платен 
промет.  

Исправата или поднесокот кој е составен од адво-
кат кој не содржи  адвокатска маркичка, содржи адво-
катска маркичка во помал износ од оној што е опреде-
лен со тарифата или не содржи писмен договор во при-
лог согласно со ставот 2 на овој член, се сметаат за не-
уредни и ќе бидат отфрлени од страна на примателот.  

 
Член 8 

Исправата или поднесокот за кој согласно со овој 
закон е утврдена употреба на адвокатска маркичка, се 
поништува со ставање на печат, прецртување или со 
личен потпис на примателот. 

Начинот на поништување на адвокатската маркичка 
поблиску го пропишува министерот за правда во сог-
ласност со министерот за финансии.  

 
Член 9 

Адвокатот е должен да води евиденција за употре-
бените адвокатски маркички.  

Формата и содржината на евиденцијата од ставот 1 
на овој член ги пропишува министерот за финансии. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член се доставува 
до Управата за јавни приходи најдоцна до 31 јануари 
во текот на годината за претходната календарска годи-
на.  

Употребените адвокатски маркички се сметаат за 
аконтација на персоналниот данок на доход за кален-
дарската година во која се употребени. 

Неупотребените адвокатски маркички адвокатот 
може да ги искористи во наредните даночни периоди. 

  
Член 10 

Во случај на престанок на вршење на дејноста адво-
катот е должен, најдоцна во рок од 15 дена од денот на 
престанокот на вршењето на дејноста, сите неупотре-
бени адвокатски маркички да ги врати на Управата за 
јавни приходи за што се составува записник. 

Во прилог на записникот од ставот 1 на овој член се 
доставува и евиденцијата за употребените адвокатски 
маркички.  

 
Член 11 

Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на адвокатот поединец 
за сторен прекршок, ако постапи спротивно на членот 
2 став 2 од овој закон.  

За прекршоците од ставот 1 на овој член на адвока-
тот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за 
вршење на дејност во траење од 15 дена. 

 
Член 12 

Глоба во износ од 2.500 до 4.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на адвокатот поединец 
за сторен прекршок, ако: 

1) не приложи адвокатска маркичка на исправа или 
поднесок за кој согласно со овој закон е пропишана 
употреба на адвокатска маркичка (член 7 став 1); 

2) не приложи писмен договор во прилог (член 7 
став 2); 

3) не води евиденција за употребени адвокатски 
маркички (член 9 ставови 1 и 2) и 

4) не ги врати сите неупотребени адвокатски мар-
кички во утврдениот рок (член 10 став 1). 

За прекршоците од ставот 1 на овој член на адвока-
тот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за 
вршење на дејност во траење од десет дена. 

 
Член 13 

За прекршоците од членовите 11 и 12 од овој закон 
прекршочна постапка води и прекршочни санкции 
изрекува Управата за јавни приходи во согласност со 
одредбите од Законот за даночна постапка. 

 
Член 14 

Со денот на започнување на примената на овој за-
кон, за адвокатите поединци запишани во Именикот на 
адвокатите што се води во Адвокатската комора на Ре-
публика Македонија престанува обврската од членот 2 
од Законот за регистрирање на готовинските плаќања, 
за воведување и користење на одобрен фискален си-
стем на опрема за регистрирање на готовински плаќа-
ња и задолжително издавање на фискална сметка за да-
дената правна помош.  

 
Член 15 

Поблиските прописи утврдени со овој закон ќе се 
донесат во рок од 90 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон.  

 
Член 16 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 
2013 година. 
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L I GJ 
PËR PULLA TË AVOKATIT  

Neni 1 
Me kete ligj rregullohet vendosja dhe shfrytezimi i pul-

lave të avokatit nga avokate individe.   
Neni 2 

Pulla e avokatit eshte instrument për pagese me akonta-
cion të tatimit personal mbi të ardhurat për ato të hyra që 
avokatet individe i realizojne me para në dore në raste kur 
shperblimi për ndihmen e dhene juridike eshte në shuma 
minimale të percaktuara me Tarifen për shperblim dhe 
kompensim të shpenzimeve për punen e avokateve (në tek-
stin e metejshem: tarifa). 

Gjate pageses së shperblimit mbi shumat minimale të 
percaktuara me tarife, rritjes së shperblimit, si dhe gjate pa-
geses së shpenzimeve në pajtim me tarifen, avokatet det-
yrohen që të perpilojne marreveshje me shkrim me shfryte-
zuesin e ndihmes juridike në baze të së ciles pagesa detyri-
misht kryhet permes bartesit të qarkullimit pagesor.   

 
Neni 3 

Pulla e avokatit perdoret ekskluzivisht nga avokatet e 
regjistruar në Listen e emrave të avokateve që mbahet në 
Oden e Avokateve të Republikes së Maqedonise për vepri-
met e ndermarra nga neni 2 paragrafi 1 i ketij ligji.     

Neni 4 
Pulla e avokatit eshte në shumat minimale për veprimet 

e ndermarra të percaktuara me tarife.   
Pulla e avokatit nuk mund të jete në shume më të vogel 

se shuma që për veprimin perkates percaktohet me tarife.   
 

Neni 5 
Pullat e avokatit i shtyp dhe leshon Drejtoria e të Hyra-

ve Publike.  
  

Neni 6 
Pullat e avokatit i leshohen avokatit personalisht.   
Drejtoria e të Hyrave Publike mban evidence për pullat 

e leshuara të avokatit.  
Për shtypje, leshim, transportim dhe ruajtje të pullave 

të avokatit paguhet kompensim i cili eshte në ngarkim të 
avokatit.  

Lartesia e kompensimit nga paragrafi 3 i ketij neni, per-
caktohet sipas shpenzimeve reale të bera për shtypje, les-
him, transportim dhe ruajtje të pullave të avokatit.  

Formen dhe permbajtjen, vleren, menyren e leshimit, 
marrjen, terheqjen nga perdorimi dhe lartesine e kompensi-
mit për pullat e avokatit, i percakton ministri i Financave.   

Neni 7 
Avokati detyrohet që pullen e avokatit t'ia bashkengjite 

secilit dokument apo shkrese për të cilen në pajtim me tari-
fen parashihet shperblim që eshte në shumat nga neni 2 pa-
ragrafi 1 i ketij ligji.   

Avokati detyrohet që marreveshjen me shkrim nga neni 
2 paragrafi 2 i ketij ligji t’ia bashkengjite si shtojce secilit 
dokument apo parashtrese në të cilen nuk eshte vendosur 
pulla e avokatit, nese pagesa e shperblimit eshte mbi shu-
mat minimale të parapara me tarife, perkatesisht ku pagesa 
behet permes bartesit të qarkullimit pagesor.   

Dokumenti apo shkresa që hartohet nga avokati, që nuk 
permban pulle të avokatit, permban pulle të avokatit në 
shume më të vogel se ajo që percaktohet me tarife apo nuk 
permban marreveshje me shkrim në shtojce në pajtim me 
paragrafin 2 të ketij neni, konsiderohen si të parregullta 
dhe do të refuzohen nga pranuesi.   

 
Neni 8 

Dokumenti apo shkresa për të cilen në pajtim me kete ligj 
percaktohet perdorimi i pulles së avokatit, anulohet me venie 
të vules, shlyerje apo me nenshkrim personal të pranuesit.  

Menyren e anulimit të pulles së avokatit më afersisht e 
percakton ministri i Drejtesise në koordinim me ministrin e 
Financave.    

Neni 9 
Avokati detyrohet që të mbaje evidence për pullat e 

perdorura të avokatit.   
Formen dhe permbajtjen e evidences nga paragrafi 1 i 

ketij neni, i percakton ministri i Financave.  
Evidenca nga paragrafi 1 i ketij neni dorezohet në Drej-

torine e të Hyrave Publike më së voni deri më 31 janar gja-
te vitit për vitin kalendarik paraprak.   

Pullat e perdorura të avokatit konsiderohen si akontaci-
on i tatimit personal mbi të ardhurat për vitin kalendarik në 
të cilin jane perdorur.  

Pullat e paperdorura të avokatit, avokati mund t'i shfry-
tezoje në periudhat e ardhshme tatimore.   

  
Neni 10 

Në rast të nderprerjes së kryerjes së veprimtarise, avo-
kati detyrohet që më së voni në afat prej 15 ditesh nga dita 
e nderprerjes së kryerjes së veprimtarise, të gjitha pullat e 
paperdorura të avokatit t'ia ktheje Drejtorise së të Hyrave 
Publike, për cfare perpilohet procesverbal.  

Në shtojce të procesverbalit nga paragrafi 1 i ketij neni, 
dorezohet edhe evidenca për pullat e perdorura të avokatit.   

 
Neni 11 

Gjobe në shume prej 4 000 deri në 5 000 euro në kun-
dervlere me denare për kundervajtjen e kryer do t'i shqipto-
het avokatit individ, nese vepron në kundershtim me nenin 
2 paragrafi 2 të ketij ligji.   

Për kundervajtjet nga paragrafi 1 i ketij neni, avokatit 
do t'i shqiptohet edhe sanksion kundervajtes ndalim për kr-
yerje të veprimtarise në kohezgjatje prej 15 ditesh.  

 
Neni 12 

Gjobe në shume prej 2 500 deri në 4 000 euro në kun-
dervlere me denare për kundervajtje të kryer do t'i shqipto-
het avokatit individ, nese:  

1) nuk i bashkengjit pulle të avokatit dokumentit apo 
shkreses për të cilen në pajtim me kete ligj percaktohet per-
dorimi i pulles së avokatit (neni 7 paragrafi 1);   

2) nuk bashkengjit marreveshje me shkrim në shtojce 
(neni 7 paragrafi 2);  

3) nuk mban evidence për pullat e perdorura të avokatit 
(neni 9 paragrafet 1 dhe 2) dhe  

4) nuk i kthen të gjitha pullat e paperdorura të avokatit 
në afatin e percaktuar (neni 10 paragrafi 1).  

Për kundervajtjet nga paragrafi 1 i ketij neni, avokatit 
do t'i shqiptohet edhe sanksion kundervajtes ndalim për kr-
yerje të veprimtarise në kohezgjatje prej dhjete ditesh.  

 
Neni 13 

Për kundervajtjet nga nenet 11 dhe 12 të ketij ligji, pro-
cedure kundervajtese udheheq dhe sanksione kundervajtese 
shqipton Drejtoria e të Hyrave Publike në pajtim me dispo-
zitat e Ligjit për procedure tatimore.  

 
Neni 14 

Me diten e fillimit të zbatimit të ketij ligji, për avokatet 
individe të regjistruar në Listen e emrave të avokateve që 
mbahet në Oden e Avokateve të Republikes së Maqedoni-
se, nderpritet obligimi nga neni 2 i Ligjit për regjistrim të 
pagesave me para në dore, për vendosje dhe shfrytezim të 
sistemit të miratuar fiskal të pajisjes për regjistrimin e pa-
gesave me para në dore dhe leshim të detyrueshem të llo-
garise fiskale për ndihmen e dhene juridike.   

 
Neni 15 

Rregullat më të aferta të percaktuara me kete ligj do të 
miratohen në afat prej 90 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi e 
ketij ligji.   

 
Neni 16 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise", e do të  
filloje të zbatohet nga 1 janari 2013. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2214. 

Врз основа на член 167 став (4) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ 

број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ОДНОСНО ПОНУДУ-

ВАЧИТЕ ЗА ОДЛУКИТЕ ВО ВРСКА СО ИЗВРШЕНАТА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА, ДОДЕЛУВАЊЕ-

ТО НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА, СКЛУЧУВАЊЕТО НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА ИЛИ 

ПОНИШТУВАЊЕТО НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропшува формата и содржината на известувањето на кандидатите, односно понуду-

вачите за одлуките во врска со извршената претквалификација, доделувањето на договорот за јавна набавка, 

склучувањето на рамковната спогодба или поништувањето на постапката за доделување на договорот. 

 

Член 2 

Формата и содржината на известувањето на кандидатите за одлуките во врска со извршената претквалифи-

кација е дадено во Прилог 1 и е составен дел од овој правилник. 
 

Член 3 

Формата и содржината на известувањето на понудувачите за одлуките во врска со доделувањето на догово-

рот за јавна набавка е дадено во Прилог 2 и е составен дел од овој правилник. 

 
Член 4 

Формата и содржината на известувањето на понудувачите за одлуките во врска со склучувањето на рамков-

ната спогодба е дадено во Прилог 3 и е составен дел од овој правилник. 

 

Член 5 

Формата и содржината на известувањето на кандидатите и понудувачите за одлуките во врска со поништу-

вањето на постапката за доделување на договорот е дадено во Прилог 4 и е составен дел од овој правилник. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 02-25062/1  

2 јули 2012 година                                         Министер за финансии, 

    Скопје                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2215. 

Врз основа на член 26 став (4) од Законот за јавните 
набавки  („Службен весник на Република Македонија" 
број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11), министерот 
за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА КАКО И НАЧИНОТ 
НА  ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН 

ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 
  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната како и начинот на изготвување на годишниот план 
за јавни набавки. 

 
Член 2 

Годишниот план за јавни набавки ги содржи вкуп-
ните потреби за набавки во тековната година по видови 
на стоки, услуги и работи според Oпштиот поимник за 
јавни набавки, очекуваниот почеток на постапката, 
проценетата вредност на договорот или рамковната 
спогодба и видот на постапката за доделување на дого-
ворот или рамковната спогодба. 

 
Член 3 

Годишниот план за јавни набавки се состои од се-
дум колони. 

Во првата колона се наведува редниот број на по-
стапката, кој се внесува континуирано без оглед на ви-
дот на договорот. 

Во втората колона се внесува предметот на догово-
рот за јавна набавка/рамковната спогодба, во еден од 
трите посебни делови зависно од видот на договорот за 
јавна набавки – стоки, услуги и работи. 

Во третата колона се внесува шифрата од ОПЈН за 
соодветниот  предмет на договорот за јавна набавка, 
кај договорите чија проценета вредност е над 130.000 
евра за стоки и услуги кај договорните органи од член 
4 став (1) под а), б) и в) од Законот за јавните набавки, 
односно над 200.000 евра за стоки и услуги кај дого-
ворните органи од член 4 став (1) под г) и д) од Зако-
нот за јавните набавки и 4.000.000 евра за работи. 

Во четвртата колона се наведува очекуваниот поче-
ток на постапката, односно месецот кога ќе се објави 
огласот и ќе се поканат економските оператори да 
учествуваат во постапката. 

Во петтата колона се внесува проценетата вредност 
на договорот/рамковната спогодба, без ДДВ и се изра-
зува во денари. 

Во шестата колона се наведува видот на постапката 
која се планира да се користи за доделување на догово-
рот или рамковната спогодба. 

Во седмата колона се внесуваат евентуални забеле-
шки.  

                                                          
Член 4 

Во годишниот план за јавни набавки се внесуваат и 
договорите кои ќе се реализираат повеќе од една годи-
на, и тоа во годишниот план за јавни набавки за годи-
ната кога е планирано да се спроведе постапката за до-
делување на договорот за јавна набавка. 

 
Член 5 

Содржината на годишниот план за јавни набавки не 
треба да се менува при промена на проценетата вред-
ност или при промена на видот на планираната постап-
ка за доделување договор за јавна набавка. 

Постапките со преговарање врз основа на член 99 
став 1 точка 1 алинеи 1, 3 и 4, точка 2 алинеја 2, како и 
точка 4 од Законот за јавните набавки не треба да се 
внесуваат во годишниот план за јавни набавки.  

 
Член 6 

Формата и содржината на годишниот план за јавни 
набавки се дадени во Прилог кој е составен дел  на овој 
правилник. 

 
Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на годишниот план за јавните набавки („Службен 
весник на Република Македонија“ број 154/07). 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-25063/1  

2 јули 2012 година                   Министер за финансии, 
    Скопје                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
2216. 

Врз основа на член 11 став (1) алинеи 1, 2, 3 и 6 и член 61 став (1) од Законот за возила (,,Службен весник 
на Република Македонија” бр. 140/08 и 53/11), министерот за економија, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО 
 

Член 1 
Во Правилникот за единечно одобрување на возило (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 

16/10, 62/10, 105/10, 13/11,  39/11, 169/11 и 185/11), се додава нов Прилог  ХХII кој е составен дел  од овој пра-
вилник. 

 
Член 2 

Во период од влегување во сила на овој правилник до 28 февруари 2013 година, постапката за единечно 
одобрување за половни возила од категоријата М2 и М3,, ќе се врши согласно  техничките барања дадени во 
Прилог ХХII на овој правилник,  во кој се содржани техничките спецификации и еквивалентните со нив пра-
вилници на ЕСЕ за возила. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”. 
 
Бр.25-5154/4                   

27 јуни 2012  година                              Министер, 
   Скопје                              Ваљон  Сараќини, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  
И ВРСКИ 

2217. 
Врз основа на член 7 став 4 и член 8 став 7 од Зако-

нот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 
83/10, 140/10, 17/11, 53/11 и 06/12), министерот за 
транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦИТЕ 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ПРЕ-
ВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ И ИЗВОД ОД 
ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА СЕКОЕ ВОЗИЛО, КАКО И НА-
ЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ И ОД-
ЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ  

НА ПРЕВОЗ 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на лиценците за вршење на одделни видови на 
превоз во патниот сообраќај и извод од лиценците за 
секое возило, како и начинот и постапката за добивање 
и одземање на лиценците за одделни видови на превоз. 

 
2. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 

И СТОКА ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 
 

Член 2 
Лиценцата за вршење на општински превоз на пат-

ници во внатрешниот патен сообраќај се издава на 
образец со формат А-4, во жолта боја. 

Образецот од став 1 на овој член ги содржи следни-
те податоци: сериски број на лиценцата, грбот на оп-
штината односно градот Скопје, назив на општината 
односно градот Скопје, назив „Лиценца за вршење на 
општински превоз на патници во внатрешниот патен 
сообраќај“, назив и седиште на превозникот, матичен 
број односно едиствен матичен број доколку превозни-
кот е физичко лице, вид на превозот, дата на издавање, 
рок на важност, место за печат и потпис. 

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на 
овој член е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 3 

Лиценцата за вршење на превоз на патници и стока 
во внатрешниот патен сообраќај се издава на образец 
со формат А-4, во зелена боја. 

Образецот од став 1 на овој член ги содржи следни-
те податоци: сериски број на лиценцата, грб на Репуб-
лика Македонија, назив: Република Македонија,  назив 
на органот што ја издава: Министерство за транспорт и 

врски, назив: „Лиценца за вршење на превоз во вна-
трешниот патен сообраќај“, назив и седиште на превоз-
никот, матичен број, единствен матичен број доколку 
превозникот е физичко лице, вид на превозот, дата на 
издавање, рок на важност, место за печат и потпис. 

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на 
овој член е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 4 

Лиценцата за вршење на превоз на патници и стоки 
во меѓународниот патен сообраќај се издава на образец 
со формат А-4, во црвена боја. 

Образецот од став 1 на овој член ги содржи следни-
те податоци: сериски број на лиценцата, назив: Репуб-
лика Македонија, меѓународна ознака МК, грб на Ре-
публика Македонија, назив на органот што ја издава 
лиценцата, „Министерство за транспорт и врски“ назив 
„Лиценца за вршење на превоз во меѓународниот патен 
сообраќај“, назив и седиште на превозникот, матичен 
број односно едиствен матичен  број доколку превоз-
никот е физичко лице, вид на превозот, дата на издава-
ње, рок на важност, место за печат и потпис. 

Содржината на образецот на лиценцата за превоз на 
патници и стоки во меѓународниот патен сообраќај е 
отпечатен на македонски и на англиски јазик. 

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на 
овој член е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на 
овој правилник.  

Член 5 
Лиценцата за организација на превоз на стока и/или 

патници во внатрешниот и меѓународниот патен соо-
браќај се издава на образец со формат А-4, во сина бо-
ја. 

Образецот од став 1 на овој член ги содржи следни-
те податоци: сериски број на лиценцата, назив: Репуб-
лика Македонија, меѓународна ознака МК,  грб на Ре-
публика Македонија, назив на органот што ја издава 
лиценцата, „Министерство за транспорт и врски“ назив 
„Лиценца за организација на превоз на стока и/или пат-
ници во внатрешниот и меѓународниот патен сообра-
ќај“, назив и седиште на фирмата, матичен број однос-
но едиствен матичен  број доколку фирмата е физичко 
лице, вид на превозот, дата на издавање, рок на важ-
ност, место за печат и потпис. 

Содржината на образецот на лиценцата од став 1 на 
овој член е отпечатен на македонски и на англиски ја-
зик. 

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на 
овој член е дадена во Прилог 4 кој е составен дел на 
овој правилник.  
3. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ И ОДЗЕМА-
ЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА  

ПРЕВОЗ ВО ЈАВНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ 
 

3.1. Постапка за добивање на лиценца 
 

Член 6 
Правно односно физичко лице кое сака да добие 

лиценца за вршење на одделен вид на превоз на пат-
ници и/или стока во патниот сообраќај до органот 
надлежен за издавање на лиценца поднесува писме-
но барање. 



4 јули  2012  Бр. 84 - Стр. 33 
 
 

Барањето за добивање на лиценца ги содржи след-
ните податоци: назив и седиште на превозникот, мати-
чен број и даночен број, односно доколку поднесите-
лот е физичко лице, име и презиме, единствен матичен 
број, даночен број и адреса, вид на превозот за кој сака 
да добие лиценца, податоци за моторните и приклучни 
возила за кои сака да добие извод од лиценцата со кои 
ќе го врши превозот. 

Барањето од став 2 на овој член органот надлежен 
за издавање на лиценцата го објавува на својата ВЕБ 
страна, односно истото превозникот може да го подиг-
не од службените простории на органот надлежен за 
издавање на лиценците. 

 
Член 7 

На превозникот кој ги исполнува условите пропи-
шани за добивање на лиценца му се издава лиценца. 

Со лиценцата на превозникот му се издава и извод 
од лиценцата за секое возило кое го пријавил со бара-
њето за најзино издавање. 

Во изводот на лиценцата за секое возило покрај по-
датоците од лиценцата се внесуваат и следните подато-
ци: марка и тип на возилото, број на шасија, регистер-
ски број, година на производство, дата на издавање, 
рок на важење и место за печат и потпис.  

 
Член 8 

Изводот од лиценцата за секое возило се издава на 
име на превозникот на кој гласи лиценцата со истиот 
рок на важење како и лиценцата.  

 
Член 9 

Доколку во рокот на важење на лиценцата настанат 
промени на било кои од условите утврдени во член 8 
од Законот за превоз во патниот сообраќај за добивање 
на лиценца, превозникот за тоа го известува органот 
надлежен за нејзино издавање во рок од 15 дена од де-
нот на настанатата промена. 

 
Член 10 

Доколку во периодот на важење на лиценцата пре-
возникот по било кој основ го намали бројот на мотор-
ните возила за кои со издавањето на лиценцата му е из-
даден и извод од лиценцата, во рок од 15 дена од денот 
на настанатата промена треба да ги врати изводите од 
лиценцата за тие возила кај органот што ја издал ли-
ценцата. 

Доколку во периодот на важење на лиценцата пре-
возникот го зголеми бројот на моторните возила за вр-
шење на превозот согласно издадената лиценца, по-
требно е до надлежниот орган што ја издал лиценцата 
да поднесе барање за издавање на извод од лиценцата 
за новите возила. 

Член 11 
Доколку превозникот ја изгуби, му биде украдена 

или уништена лиценцата или извод од лиценцата треба 
истата да ја огласи во „Службен весник на Република 
Македонија“ како неважечка и да поднесе барање за 
издавање на дупликат. Кон барањето се приложува и 
доказ за објавата во Службен весник на Република Ма-
кедонија за нејзино прогласување за неважечка. 

 
3.2. Постапка за одземање на лиценцата 

 
Член 12 

Надлежниот орган за издавање на лиценцата ако 
утврди дека превозникот при извршувањето на прево-
зот за кој има добиено лиценца не се придржувал на 
одредбите од Законот за превоз во патниот сообраќај 
или меѓународните спогодби може да му ја одземе ли-
ценцата односно изводите од лиценцата. 
 

Член 13 
Превозник кој по било кој основ престанал да ги 

исполнува условите за вршење на превоз во патниот 
сообраќај за кој има добиено лиценца, најкасно во рок 
од осум дена од денот на престанокот треба да ја врати 
лиценцата заедно со сите изводи од лиценцата на орга-
нот кој ја издал лиценцата. 

 
Член 14 

За време на важење на лиценцата, истата може да се 
одземе доколку се утврди дека превозникот приложил 
неточни податоци потребни за добивање на лиценцата, 
престанал да ги исполнува условите за добивање на ли-
ценца или превозот го вршел спротивно на издадената 
лиценца. 

Со одземањето на лиценцата се одземаат и издаде-
ните изводи од лиценцата за одделни возила. 

 
4. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на лиценцата за вршење на одделни видови на ја-
вен превоз во патниот сообраќај и начинот и постапка-
та за добивање и одземање на лиценците како и за про-
должување на лиценцата за автотакси превоз на патни-
ци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
46/07, 90/09, 84/10 и 138/10). 

 
Член 16 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 01-15446                                      Министер 

29 јуни 2012 година                      за транспорт и врски, 
    Скопје                  Миле Јанакиески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД  
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2218. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија “  бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и 
социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ 
ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА -БИТОЛА 

 
1.Се дава согласност на Статутот на Ј.У Дом за до-

енчиња и мали деца-Битола, број 01-669/1 донесен од 
Управниот одбор на Јавната установа, на седницата 
одржана на  13.06.2012 година . 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник  на Републи-
ка Македонија “. 

 
Бр.10-4191/2                                                                                     

29 јуни 2012 година                 Министер,  
  Скопје                Спиро Ристовски, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

2219. 
Врз основа на член 17 точка ж), член 61 став (3) и 

член 62 став (2) од Законот за електронските комуника-
ции („Службен весник на Република Македонија“ број 
13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010 и 13/2012), 
Одлуката за давање согласност на почетниот износ на 
пазарната вредност на радиофреквенциите, како едно-
кратен надоместок за добивање на одобрение за кори-
стење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот 
опсег 1720-1730/1815-1825 MHz („Службен весник на 
Република Македонија“ број 80/2012), директорот на 
Агенцијата за електронски комуникации на ден 
2.7.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РА-
ДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ 

ОПСЕГ 1720-1730/1815-1825 MHZ 
 

Член 1 
Се распишува јавен тендер за доделување на одо-

брение за користење на радиофреквенции од радиофре-
квенцискиот опсег 1720-1730/1815-1825 MHz. 

Член 2 
Предмет на јавниот тендер е доделување на едно 

одобрение за користење на радиофреквенции од радио-
фреквенцискиот опсег 1720-1730/1815-1825 MHz со 
широчина 2 х 10 MHz за обезбедување на јавни мобил-
ни комуникациски мрежи и услуги на целата територи-
ја на Република Македонија. 

 
Член 3 

Право на учество на јавниот тендер за доделување 
на одобрение за користење на радиофреквенции од 
членот 2 на оваа одлука имаат сите домашни и стран-
ски правни лица – оператори на јавни мобилни кому-
никациски мрежи и услуги кои ќе ја подигнат  тендер-
ската документација од членот 10 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Одобението за користење на радиофреквенции од 
член 2 на оваа одлука  се издава за време од 10 години 
со право на продолжување на важноста на одобрението 
на начин  утврден во Законот за електронски комуни-
кации . 

Член 5 
Критериум за избор на најповолен понудувач за до-

бивање на одобрение за користење на радиофреквен-
ции од членот 2 на оваа одлука е: 

- Висината на еднократниот надоместок за добива-
ње на одобрение за користење на радиофреквенции. 

 
Член 6 

(1) Понудувачот треба да даде писмена изјава дека 
ќе започне да ги користи радиофреквенциите определе-
ни во одобрението за користење на радиофреквенции 
од членот 2 на оваа одлука во рок од шест месеци од 
денот на добивањето на одобрението за користење на 
радиофреквенции. 

(2) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен 
понудувач треба во рок од 60 дена од денот на добива-
њето на одобрението за користење на радиофреквен-
ции од членот 2 на оваа одлука,  да достави до Агенци-
јата за електронски комуникации детален План за из-
градба на мрежата, начинот на поврзувањето на базни-
те станици и нивните локации со динамика на изведба. 

 
Член 7 

(1) Најнискиот почетен износ на пазарната вред-
ност на радиофреквенциите, како еднократен надоме-
сток за добивање на одобрението за користење на ра-
диофреквенции од членот 2 на оваа одлука, изнесува 
5,000,000 Евра (пет милиони евра). 
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(2) Понудувачот  треба да достави банкарска гаран-
ција во износ од 10% од висината на понудениот износ 
на еднократниот надоместок за добивање на одобрени-
ето за користење на радиофреквенции од членот 2 на 
оваа одлука. 

 
Член 8 

(1) Понудувачот има право да поднесе една понуда 
за доделување на одобрението за користење на радио-
фреквенции од членот 2 на оваа одлука. 

(2) Рокот за доставување на понудите е 32 дена од 
денот на објавување на јавниот тендер во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

(3) Понудата и придружната документација треба 
да се достават во еден оригинален примерок во писме-
на форма на македонски јазик, а техничките термини 
можат да бидат на англиски јазик, потпишани и завере-
ни од одговорното лице на понудувачот. 

(4) Понудата треба да се достави во затворен коверт 
во кој треба да се стават два затворени и запечатени ко-
верти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и 
носи ознака “ПОНУДА“, а другиот внатрешен коверт 
ја содржи документацијата и носи ознака “ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА“. 

(5) На предната страна на надворешниот коверт на 
горниот лев агол треба да биде испечатен текст “НЕ 
ОТВОРАЈ“ и бројот кој се однесува на јавниот тендер, 
а во средината на ковертот адресата на која треба да се 
достави понудата. 

 
Член 9 

(1) Јавното отворање на понудите  ќе се изврши во 
просториите на Агенцијата за електронски комуника-
ции на ден 06.08.2012 година   во 11:00 часот. 

(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, треба да и 
предадат на Комисијата за спроведување на јавниот 
тендер писмено овластување од  понудувачот за учес-
тво на јавното отворање. 

 
Член 10 

Заинтересираните страни можат да ја добијат тен-
дерската документација по уплата на износ од 100 евра 
во денарска противвредност по средниот курс на На-
родна банка на Република Македонија на една од сме-
тките на Агенцијата за електронски комуникации во 
Тутунска банка – Скопје или во Комерцијална банка – 

Скопје, а истата ќе може да се подигне во архивата на 
Агенцијата за електронски комуникации секој работен 
ден од 08:30 до 16:30 часот, почнувајќи од 09.07.2012 
година. 

 
Член 11 

(1) Лица за контакт од кои заинтересираните страни 
можат да добијат дополнителни информации исклучи-
во во писмена форма преку електронска пошта, се ли-
цата вработени во Агенцијата за електронски комуни-
кации: 

Дафина Пауновска  (за правни прашања) 
e-mail Dafina.paunovska@aec.mk 
Јане Јакимовски (за технички прашања) 
e-mail jane.jakimovski@aec.mk 
(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот 

тендер ќе бидат објавувани анонимно на веб страната 
на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса 
www.aek.mk 

 
Член 12 

Потребната придружна документација ќе биде поб-
лиску специфицирана во тендерската документација. 

Член 13 
Понудувачите ќе бидат известени за донесената од-

лука по јавниот тендер во рок од седум дена од денот 
на нејзиното донесување. 

 
Член 14 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 
објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 02-2615/1 

2 јули 2012 година           Директор,  
  Скопје              Роберт Ордановски, с.р. 

__________ 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО СИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

2220. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“  број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006,1 8/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на ден  18 јуни 2012  година донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА УСЛУГИ ВО БОЛ-
НИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ  

СЛУЧАИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 

услуги во болничката здравствена заштита за акутни 
случаи („Службен весник на Република Македонија“ 
број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 
2/2010, 9/2010, 16/2010, 81/2010, 171/2010, 33/2011, 
66/2011, 99/2011 и 181/2011), во членот 2, во табелата, 
по здравствената услуга со шифра A09B – „Трансплан-
тација на бубрег без трансплантација на панкреас , без 
катастрофални КК”, се додаваат следните здравствени 
услуги: 

 
Шифра 
на ДСГ 

Вид на ДСГ услуга 
Референтна 

цена 
A10Z Трансплантација на рож-

ница 69.150 
A11Z Припрема на донор, мул-

тиорганска експлантација 
и експлантација на ткиво 315.250 

A12Z Припрема на донор и мул-
тиорганска експлантација 298.400 

A13Z Припрема на донор и експ-
лантација на орган 307.100 

A14Z Припрема на донор и експ-
лантација рожннице/очна  
јаболкница еднострана 
и/или двостран 15.570 

 
По здравствената услуга со шифра A41B – „Инту-

бација кај возраст <16 без КК“, се додава следната 
здравствена услуга: 

 
Шифра 
на ДСГ 

Вид на ДСГ услуга 
Референтна 

цена 
A42Z Серолошка обработка на 

донорот  на органи/ткива 12.460 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
  Бр. 02 – 10428/7             Управен одбор 
18 јуни 2012 година         Претседател, 

   Скопје                                  Елена Трпковска, с.р. 

2221. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 54 став 1 точка 8 од Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија” 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 
26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
18 јуни 2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИ-
СТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени во 

специјалистичко - консултативната здравствена зашти-
та („Службен весник на Република Македонија” број 
164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 
122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 
153/2011, 155/2011, 164/2011, 181/2011 и 54/2012), во 
член 2, после табелата за  имунологија се додаваат 
следниве услуги: 

ФАРМАКОЛОГИЈА 

Шифра Назив на услуга 
Референтна 

цена 
ФА01 Определување на концентра-

ција на активен Б12 во плаз-
ма 1.150 

ФА02 Определување на концентра-
ција на Б-тип на натриурети-
чен пептид (БНП) во плазма 1.600 

ФА03 Следење на концентрација 
на дигоксин во плазма 830 

ФА04 Следење на концентрација 
на карбамазепин во плазма 800 

ФА05 Следење на концентрација 
на фенитоин во плазма 800 

ФА06 Следење на концентрација 
на фенобарбитон во плазма 800 

ФА07 Следење на концентрација 
на валпроична киселина во 
плазма 800 

ФА08 Следење на концентрација 
на теофилин во плазма 800 

ФА09 Следење на концентрација 
на гентамицин во плазма 800 
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ФА10 Следење на концентрација 

на ванкомицин во плазма 800 
ФА11 Следење на концентрација 

на тобрамицин во плазма 800 
ФА12 Следење на концентрација 

на фолат во серум и полна 
крв 1.000 

ФА13 Определување на концентра-
ција на серотонин во серум 1.850 

ФА14 Определување на концентра-
ција на катехоламини во 
урина 3.300 

ФА15 Определување на концентра-
ција на допамин транспор-
тер во биолошки флуиди 4.000 

ФА16 Определување на концентра-
ција на антиинсулински ан-
титела во серум и плазма 980 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија”, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
   Бр. 02 – 10428/15       Управен одбор 
18 јуни 2012 година         Претседател, 

     Скопје                                 Елена Трпковска, с.р. 
2222. 

Врз основа на член 54 став 1 точка 8 од Законот за 
здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 
53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
оджана на ден  18 јуни 2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА 
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧ-
КО КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

ОД ОБЛАСТА НЕФРОЛОГИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат референтни цени по 

кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
ги надоместува  здравствени услуги од специјалистич-
ко консултативна здравствена заштита од областа не-
фрологија, кои се на товар на Фондот. 

Член 2 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

ги надоместува следните услуги од специјалистичко 
консултативна здравствена заштита од областа на не-
фрологија по следните цени: 

Шифра Назив на услуга 
Референтна 

цена 
ХДФ Хемодијафилтрација 7.700 
ХПA Хемоперфузија 27.850 
КПД Континуирана амбула-

торна перитонеална ди-
јализа (КАПД)- месечно 82.350 

АПД Автоматизирана перито-
неална дијализа (АПД) - 
месечно 98.950 

КБТ Континуирана замести-
телна бубрежна терапија 101.750 

ПЛФ Плазмофереза 22.030 
ПВК Поставување на привре-

мен централен венски 
катетер како пристап за 
хемодијализа 5.600 

 
Референтната цена ги опфаќа трошоците за услуга-

та  на здравствените работници – тимот кои ја  извршу-
ваат услугата (трудот), трошоците за тековно и инве-
стиционо одржување, општите трошоци на работењето 
(режиски трошоци), лекови и медицински потрошни 
материјали и други потребни материјали за извршува-
ње на услугата. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
   Бр. 02 – 10428/18          Управен одбор 
18 јуни 2012 година        Претседател, 

   Скопје                                  Елена Трпковска, с.р. 
__________ 

2223. 
Врз основа на член 9 став 1-б точка 3 и став 3, член 

33, член 35   и член 56 став 1 точка 3 од Законот за 
здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006,18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011 и 26/2012) Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија на сед-
ницата одржана на 18 јуни  2012 година, донесе 
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П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУ-

ВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ  

ПОМАГАЛА 

 

Член 1 

Во Правилникот за индикациите за остварување на 

право на ортопедски и други помагала (“Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 33/2011, 66/2011, 

99/2011 и 5/2012) во членот 2 по ставот 1 се додава нов 

став  2 кој гласат:  

„Осигуреното лице може да оствари право на орто-

педско и други помагало од став 1 на овој член, под ус-

лов ако здравственото осигурување траело непрекина-

то најмалку шест месеци пред настапување на потреба-

та, освен во случаите на повреда на работа и професио-

нално заболување и ако се работи за деца  - доенчиња 

до едногодишна возраст“.  

Ставовите  2, 3 и 4 стануваат став 3, 4 и 5. 

Член 2 

Во членот 6  ставот 2  се менува и гласи:  

„За осигурените лица, кај кои нема можност за по-

добрување на здравствената состојба (ампутерци, па-

раплегии, парализа на долни екстремитети, церебрална 

парализа), за ортопедските и другите помагала од член 

16, член 18 и член 27 овој Правилник, потврдата за по-

треба од ортопедско помагало се заверува по претход-

но мислење од Првостепената лекарска комисија на 

Фондот и тоа само при првото остварување на право-

то.“ 

 

Член 3 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност 

од Министерот за здравство. 

 

   Бр. 02 – 10428/22      Управен одбор 

18 јуни 2012 година        Претседател, 

   Скопје                           Елена Трпковска, с.р. 

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА  
СИГУРНОСТ 

2224. 
Врз основа на член 26-д став 1 точка 2 од Законот 

за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона си-
гурност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 48/02, 135/07 и 53/11), директорот на Дирекцијата 
за радијациона сигурност донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВИДОВИТЕ НА ОБУКИ И СОДР-
ЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА НА ОД-
ГОВОРНИТЕ ЛИЦА ЗА РАДИЈАЦИОНА ЗАШТИ-
ТА И НА ЛИЦАТА КОИ РАБОТАТ СО ИЗВОРИ НА  

ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за видовите на обуки и содржина-

та на програмата за обука на одговорните лица за ради-
јациона заштита и на лицата кои работат со извори на 
јонизирачко зрачење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 162/09) во член 4 бројот „4“ се замену-
ва со бројот „3“. 

 
Член 2 

Во Прилогот бр. 2 Табелата „Препорачан број на 
часови за основна и дополнителна обука за одговни ли-
ца за радијациона заштита и  лица кои работат со изво-
ри на јонизирачко зрачење како и препорачан број на 
часови за инструкции за лица кои повремено работат 
и/или престојуваат во контролирана и надгледувана зо-
на на зрачење“ се заменува со нова табела која е дадена 
во прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 01-418/2 

2 јули 2012 година                  Директор, 
    Скопје                         д-р Нузи Шахин, с.р. 
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2225. 
По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за максимално 

дозволени количини на радионуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, производи и суровини од животинско 
и растително потекло и предмети за општа употреба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/09, 
58/11 и 74/11), е направенa техничка грешкa, поради што се дава  

 
И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИ КОЛИЧИНИ НА РАДИОНУКЛИДИ ВО ХРА-
НА, ВОДА, ВОЗДУХ, ЗЕМЈИШТЕ, ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО И РАСТИТЕЛНО 

ПОТЕКЛО  И ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 
 
Во Правилникот за максимално дозволени количини на радионуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, 

производи и суровини од животинско и растително потекло и предмети за општа употреба („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 163/09, 58/11 и 74/11), во членот 6 став 1  и став 2 бројот „6“ се менува со бро-
јот „5“. 

 
Бр. 01-419/2 

2 јули 2012 година                                                       Директор, 
    Скопје                                                      д-р Нузи Шахин, с.р. 
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