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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3304. 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

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

 
У К А З 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 6 декември 2010 година. 
 

       Број 07-4949/1                             Претседател 
6 декември 2010 година         на Република Македонија, 
            Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Во Законот за катастар на недвижности („Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/2008), во 
членот 2 став (1)  точка 24 зборовите: „како и“ се бри-
шат, точката се заменува со запирка и се додаваат збо-
ровите: „како и во други случаи предвидени со закон.“ 

 
Член 2 

Во членот 11 став (1) алинејата 8 се менува и гласи: 
„- донесува акти за плати, надоместоци на плати и  

други надоместоци, како и акти за оценување на по-
мошните работници во Агенцијата,“. 

 
Член 3 

Во членот 15 став (1) алинејата 7 се менува и гласи: 
„- донесува акти за организација и систематизација 

на работните места на Агенцијата согласно со закон,“. 
 По алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи: 
„- предлага и ги извршува актите за плати,  надоме-

стоци  на  плати  и  други надоместоци и актите за оце-
нување на помошните работници во Агенцијата,“. 

Aлинеите 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат алинеи 9, 10, 
11, 12 и 13. 

 Стр. 
3363. Правилник за формата и содржината 

на образецот за евиденцијата на извр-
шениот пренос на лични податоци во 
други држави, како и за начинот на  
водење на евиденцијата........................ 443

3364. Правилник за начинот на вршење на 
инспекцискиот надзор........................... 446

3365. Правилник за изменување и допол-
нување на Правилникот за технички-
те и организациските мерки за обез-
бедување тајност и заштита на обра-
ботката на личните податоци............... 449

 Огласен дел........................................... 1-48
 

 
Член 4 

Членот 21 се менува и гласи: 
 „Стручната служба на Агенцијата ја сочинуваат 

државните службеници и помошните работници.“ 
 

Член 5 
Членот 22 се менува и гласи: 
„(1) За државните службеници, во однос на правата, 

обврските и одговорностите од работен однос, се при-
менуваат одредбите од Законот за државните службе-
ници. 

(2) За вработените во Агенцијата кои вршат помош-
ни работи, во однос на правата, обврските и одговорно-
стите од работен однос, се применуваат одредбите од 
Законот за работните односи, прописите од областа на 
здравственото, пензиското и инвалидското осигурува-
ње и Општиот колективен договор за јавниот сектор на 
Република Македонија и Колективниот договор на 
Агенцијата.“ 

 
Член 6 

Насловот пред членот 23 и членот 23 се менуваат и 
гласат: 

„Државни службеници со специфична природа на 
работните задачи и посебност на извршувањето на по-
себните должности и овластувања“. 

 
Член 23 

(1) На државните службеници во Агенцијата кои 
вршат работи на организирање и раководење со цен-
трите во Агенцијата, државните службеници кои вршат 
надзор на работењето над трговците поединци овласте-
ни геодети и трговските друштва за геодетски работи и 
државните службеници кои ги извршуваат работите од 
областа и во врска со геодетско-катастарските работи 
заради специфичната природа на работните задачи и 
посебностите на извршувањето на посебните должно-
сти и овластувања, основната плата и додатокот на 
плата за звање им се зголемува за 20%. 

(2) Државните службеници кои ги извршуваат рабо-
тите од областа на информатичко-комуникациската 
технологија во функција на ГКИС заради специфична-
та природа на работните задачи и посебностите на из-
вршувањето на посебните должности и овластувања, 
основната плата и додатокот на плата за звање им се 
зголемува за 30%." 
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Член 7 
Во членот 26 ставот (2) се менува и гласи: 
„Против решението за престанок на работниот од-

нос од ставот (1) на овој член, помошните работници 
имаат право на приговор до Управниот одбор на Аген-
цијата.“ 

Ставот (3) се брише. 
 

Член 8 
Насловот пред членот 27 и членот 27 се бришат. 
 

Член 9 
Во членот 35 став (1) зборот „овој“ се брише. 
 

Член 10 
Во членот 60 ставот (7) се брише. 
 

Член 11 
Во членот 62 став (4) зборовите: „под стакленици 

(оранжерии)“ се бришат.  
Ставот (7) се менува и гласи: 
„Неплодните земјишта се распоредуваат како при-

родно неплодно земјиште (долови, камењари и друго) 
и како вештачко неплодно земјиште кое претставува 
земјиште за кое е донесен урбанистички план или ур-
банистичка планска документација (градежно неизгра-
дено земјиште и градежно изградено земјиште: земји-
ште под зграда, дворно место, улици, патишта, мостови 
и друго).” 

Ставот (8) се брише. 
 

Член 12 
Во членот 65 по ставот (2) се додава нов став (3), 

кој гласи: 
„(3) Агенцијата за катастар на недвижности врз ос-

нова на урбанистички планови или урбанистичка план-
ска документација по пријава на странка врши промена 
на катастарската култура на земјиштето во градежно 
земјиште (градежно неизградено или градежно изгра-
дено земјиште).“ 

Ставот (3) станува став (4). 
 

Член 13 
Членот 76 се менува и гласи: 
“(1) Геодетските работи од членот 73 ставови (1), 

(2) и (3) на овој закон можат да ги вршат и странски 
правни лица доколку странските правни лица реги-
стрираат во Република Македонија правно лице за гео-
детски работи под услови пропишани во членот 75 од 
овој закон. 

(2) Геодетските работи од членот 73 ставови (1), (2) 
и (3) на овој закон можат да ги вршат и странски прав-
ни лица со седиште и регистрирани за вршење на гео-
детски работи во држава членка на Европската унија, 
доколку ги исполнуваат условите од членот 75 алинеи 
2, 3 и 4 на овој закон и ги познаваат законите и другите 
прописи на Република Македонија од областа на гео-
детските работи. 

(3) Странски геодетски инженер со овластување од 
друга држава, може да врши геодетски работи на тери-
торијата на Република Макeдонија, под услови на ре-
ципроцитет, со овластување потврдено од Комората на 
овластени геодети (во натамошниот текст: Комората), 
доколку ги познава законите и другите прописи на Ре-
публика Македонија од областа на геодетските работи.  

(4) Странски геодетски инженер од држава членка 
на Европската унија со овластување од државата член-
ка на Европската унија, може да врши геодетски рабо-
ти на територијата на Република Македонија, со овла-
стување потврдено од Комората, ако ги познава зако-
ните и другите прописи на Република Македонија од 
областа на геодетските работи." 

Член 14 
Во членот 78 став (1) алинеја 1 по зборот "Македо-

нија" се додаваат зборовите: "или на држава членка на 
Европската унија". 

 
Член 15 

Во членот 79 став (2) по зборот „години" се става 
точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„За продолжување на овластувањето за овластен ге-

одет имателот на овластувањето шест месеци пред 
истекот на рокот за важење на издаденото овластување 
до Комората поднесува барање. Кон барањето имате-
лот на овластувањето кој е регистриран како трговец 
поединец овластен геодет или е вработен во трговско 
друштво за геодетски работи приложува и сертификат 
издаден од Комората дека во текот на десетте години 
посетувал по 20 часа континуирана едукација од обла-
ста на геодетските работи."   

 
Член 16 

Во членот 91 ставот (4) се менува и гласи: 
„Геодетските  елаборати  за  извршени  геодетски  

работи  за  посебни  намени  заедно со правниот основ 
се доставуваат  на  заверка и спроведување  во  Аген-
цијата.  Со  заверката  Агенцијата  тврди  дека  при 
изработката на геодетските елаборати се користени по-
датоци од ГКИС и дека за истите е платен надоместок 
согласно со овој закон.“ 

Ставот (7) се брише. 
    

Член 17 
Во членот 96 став (1) по зборовите: “Овластените 

геодети“ се додаваат зборовите: “регистрирани како 
трговци поединци овластени геодети или вработени во 
трговски друштва за геодетски работи“, а зборовите: 
„на овластени геодети (во натамошниот текст: Комора-
та)“ се бришат. 

 
Член 18 

Во членот 97 став (2) точката се брише и се додава-
ат зборовите: “и на постапката за потврдување на овла-
стување на странски геодетски инженер“. 

 
Член 19 

Во членот 99 ставот (1) се менува и гласи: 
„Собранието на Комората го сочинуваат сите овла-

стени геодети регистрирани како трговци поединци ов-
ластени геодети или вработени во трговски друштва за 
геодетски работи.“ 

Во ставот (2) по зборовите: „овластени геодети“ се 
додаваат зборовите: „регистрирани како трговци пое-
динци овластени геодети или овластени геодети врабо-
тени во трговски друштва за геодетски работи“. 

 
Член 20 

Во членот 101 став (2) алинеја 2 по запирката по 
зборот „геодет“ на крајот на алинејата  се додаваат збо-
ровите: „како и решение за потврдување на овластува-
ње на странски геодетски инженер“. 

 
Член 21 

Во членот 105 став (2) точката се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: “под услови определе-
ни со закон”. 

 
Член 22 

Во членот 115 зборовите: „катастарски службеник“ 
се заменуваат со зборовите: „државен службеник“. 
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Член 23 
Во членот 126 по зборовите: „право на залог (хипо-

тека)“ се додаваат зборовите: “концесии на недвижно-
сти и закуп на земјоделско земјиште”. 

 
Член 24 

Во членот 127 по ставот (9) се додаваат два нови 
става (10) и (11),  кои гласат:    

„(10) При запишувањето на концесијата  на нед-
вижност, особено се запишуваат податоци за концеден-
тот, податоци за концесионерот, податоци за рокот на 
траење на концесијата и висината на надоместокот за 
концесијата, кои се запишуваат во делот на податоци 
каде што се означуваат товарите на недвижноста. 

(11) При запишувањето на закуп на земјоделско 
земјиште, особено се запишуваат податоци за закупо-
давaчот, податоци за закупецот, податоци за рокот на 
траење на закупот и висината на надоместокот за заку-
пот, кои се запишуваат во делот на податоците каде 
што се означуваат товарите на недвижноста.“ 

  
Член 25 

Во членот 166 став (2) зборовите: „катастарски 
службеник“ се заменуваат со зборовите: „државен 
службеник“. 

 
Член 26 

Членот 173 се менува и гласи: 
„(1) За катастарските општини каде што е востано-

вен катастар на недвижности врз основа на аналогни 
геодетски планови, со ставање во примена на базата на 
податоци од дигиталните катастарски планови, ќе се 
користат податоците добиени од дигиталните катастар-
ски планови. 

(2) Кога при дигитализацијата на катастарските 
планови се утврдат разлики во површината на ката-
старските парцели од дигиталните катастарски планови 
со површината од катастарскиот операт, а разликите се 
поголеми од  (каде што R е површина на катастарската 
парцела, а M е размер на катастарскиот план), Агенци-
јата по службена должност донесува  потврда за диги-
тална површина која се доставува до лицето запишано 
како носител на правото на катастарската парцела.  

(3) Новата површина на катастарските парцели, ко-
ја произлегува од ставовите (1) и (2) на овој член се за-
пишува по службена должност во имотен лист. 

(4) За  ставање  во  примена  на  базата  на  подато-
ци од дигиталните катастарски планови за  секоја ката-
старска општина, директорот на Агенцијата донесува 
решение.  

(5) Решението од ставот (4) на овој член се објавува 
во „Службен весник на Република Македонија.“ 

 
Член 27 

Во членот 174 по ставот (3) се додава нов став (4), 
кој гласи: 

„(4) За отстранување на грешките од ставовите (1) и 
(2) на овој член не се плаќаат надоместоци.“  

 
Член 28 

Членот 175 се менува и гласи: 
„Формата и содржината на пријавата за запишува-

ње на промена и на пријавата за исправка на грешка, на 
потврдата за прием на пријавата за запишување на про-
мена и за исправка на грешка, на потврдата за запишу-
вање на промената и за исправка на грешка и за одби-
вање на запишувањето на промената и за исправка на 
грешка на потврдата за дигитална површина, како и   
начинот на одржување на катастарот на недвижности-
те, го пропишува Управниот одбор на Агенцијата.“  

Член 29 
Во членот 176 ставот (1) се менува и гласи: 
„Против потврдата за запишување или одбивање 

при востановување и одржување на катастар на нед-
вижности и против потврдата за исправка на техничка 
грешка, подносителот на пријавата и носителот на пра-
вото имаат право да поднесат тужба пред Управниот  
суд."   

   
Член 30 

Членот 197 се брише. 
 

Член 31 
Членот 198 се брише. 
 

Член 32 
Одредбите од членовите 13 ставови (2) и (4) и 14 на 

овој закон ќе се применуваат од денот на приемот на 
Република Македонија во Европската унија. 

 
Член 33 

Решавањето на предметите за запишување на пра-
вата на недвижностите и за спроведување на промени 
во катастарот на недвижностите, започнато пред денот 
на влегувањето во сила на Законот за катастар на нед-
вижности ("Службен весник на Република Македонија" 
број 40/2008), а по кои се постапува од страна на Аген-
цијата и второстепена комисија, односно Управниот 
суд, ќе продолжи во согласност со одредбите на овој 
закон  и Законот за катастар на недвижности ("Служ-
бен весник на Република Македонија" број 40/2008). 

Теренските геодетски податоци кои се неопходни 
за решавање на предметите од ставот 1 на овој член ги 
обезбедува Агенцијата.  

 
Член 34 

Со објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ на решението за стапување во примена на 
востановениот катастар на недвижности на последната 
катастарска општина со катастар на земјиште на тери-
торијата на Република Македонија, престанува да важи 
Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен 
весник на СРМ“ број 34/72 и 13/78). 

 
Член 35 

Актите за организација и систематизација на работ-
ните места, како и другите акти ќе се донесат во рок од 
три месеци од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

                                                                                                                    
Член 36 

Комората e должна во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон, да го достави пред-
логот на тарифникот од членот 94 став (2) на овој закон 
до Управниот одбор на Агенцијата, а по евентуалните 
забелешки на Управниот одбор на Агенцијата да поста-
пи во рок од десет дена. 

Доколку Комората не постапи во роковите од ста-
вот 1 на овој член Управниот одбор на Агенцијата ќе 
го донесе Тарифникот од членот 94 став (2) на овој за-
кон на предлог на директорот на Агенцијата.  

 
Член 37 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 
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L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR KADASTER TË PATUNDSHMERIVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për Kadaster të Patundshmerive (“Gazeta 

Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 40/2008) në 
nenin 2 paragrafi (1) pika 24 fjalet: "si dhe" shlyhen, pika 
zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "si dhe në raste 
tjera të parapara me ligj.” 

 
Neni 2 

Në nenin 11 paragrafi (1) alineja 8 ndryshohet si vijon: 
“- miraton akte për rroga, kompensime të rrogave dhe 

kompensime tjera si dhe akte për vleresimin e punetoreve 
ndihmes në Agjenci,”. 

 
Neni 3 

Në nenin 15 paragrafi (1) alineja 7 ndryshohet si vijon: 
“- miraton akte për organizimin dhe sistematizimin e 

vendeve të punes në Agjenci në pajtim me ligjin,”. 
Pas alinese 7 shtohet alineja e re 8, si vijon: 
“- propozon dhe i zbaton aktet për rroga, kompensime 

të rrogave dhe kompensime tjera dhe aktet për vleresimin e 
punetoreve ndihmes në Agjenci,". 

Alinete 8, 9, 10, 11 dhe 12 behen aline 9, 10, 11, 12 
dhe 13. 

 
Neni 4 

Neni 21 ndryshohet si vijon: 
“Sherbimin profesional të Agjencise e perbejne nepu-

nesit shteterore dhe punetoret ndihmes.” 
 

Neni 5 
Neni 22 ndryshohet si vijon: 
"(1) Për nepunesit shteterore, lidhur me të drejtat, obli-

gimet dhe pergjegjesite nga marredhenia e punes, zbatohen 
dispozitat nga Ligji për nepunes shteterore. 

(2) Për të punesuarit në Agjenci të cilet kryejne pune 
ndihmese, lidhur me të drejtat, obligimet dhe pergjegjesite 
nga marredhenia e punes, zbatohen dispozitat e Ligjit për 
marredhenie pune dhe dispozitat nga sfera e shendetesise, 
sigurimit pensional dhe invalidor dhe Marreveshja e perg-
jithshme kolektive për sektorin publik të Republikes së 
Maqedonise dhe Marreveshja kolektive e Agjencise.” 

 
Neni 6 

Titulli para nenit 23 dhe neni 23 ndryshohen si vijojne: 
“Nepunesit shteterore me natyre specifike të detyrave 

të punes dhe ekskluzivitet të kryerjes së detyrave dhe auto-
rizimeve të vecanta 

 
Neni 23 

(1) Nepunesve shteterore në Agjenci të cilet kryejne 
pune të organizimit dhe udheheqjes me Qendrat në Agjen-
ci, nepunesve shteterore të cilet kryejne mbikeqyrje të pu-
nes mbi tregtaret individuale gjeodete  të autorizuar dhe 
shoqerite tregtare për pune gjeodezike, nepunesve shtetero-
re të cilet i kryejne punet nga sfera dhe lidhur me punet 
gjeodezike-kadastrale, për shkak të natyres specifike të det-
yrave të punes dhe vecantive në realizimin e detyrave dhe 
autorizimeve të vecanta, paga themelore dhe shtesa e pages 
për titull u rritet për 20%. 

(2) Nepunesve shteterore të cilet kryejne pune nga sfera 
e teknologjise informatike-komunikative në funksion të 
SIGJK-së për shkak të natyres specifike të detyrave të pu-
nes dhe vecantive në realizimin e detyrave dhe autorizime-
ve të vecanta, paga themelore dhe shtesa e pages për titull 
u rritet për 30%." 

Neni 7 
Në nenin 26 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
“Kunder aktvendimit për pushim të marredhenies së 

punes nga paragrafi (1) i ketij neni, punetoret ndihmes ka-
ne të drejte të kundershtimit në Keshillin Drejtues të Ag-
jencise.” 

Paragrafi (3) shlyhet. 
 

Neni 8 
Titulli para nenit 27 dhe neni 27 shlyhen. 
 

Neni 9 
Në nenin 35 në paragrafin (1) fjala “ky” shlyhet. 
 

Neni 10 
Në nenin 60 paragrafi (7) shlyhet. 
 

Neni 11 
Në nenin 62 në paragrafin (4) fjalet: “nën serra (serra 

qelqi)” shlyhen.  
Paragrafi (7) ndryshohet si vijon: 
“Tokat jopjellore sistemohen si toke natyrore jopjellore 

(lugina, gurishta etj.) dhe si toka artificiale jopjellore e cila 
paraqet toke për të cilen eshte miratuar  plan urbanistik  ose 
dokumentacion i planit urbanistik (toke ndertimore e pan-
dertuar dhe toke ndertimore e ndertuar: toka nën ndertese, 
oborri, rrugica, rruge, ura etj)." 

Paragrafi (8) shlyhet. 
 

Neni 12 
Në nenin 65 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), 

si vijon: 
“(3) Agjencia për Kadaster të Patundshmerive në baze 

të planeve urbanistike ose dokumentacionit të planit uraba-
nistik pas fleteparaqitjes së pales kryen ndryshim të kultu-
res kadastrale  të tokes në toke ndertimore (toke ndertimore 
e pandertuar  ose toke ndertimore e ndertuar).” 

Paragrafi (3) behet paragraf (4). 
 

Neni 13 
Neni 76 ndryshohet si vijon: 
"(1) Punet gjeodezike nga neni 73 paragrafet (1), (2) 

dhe (3) të ketij ligji, mund t'i kryejne edhe personat e huaj 
juridike nese personat e huaj juridike regjistrojne në Re-
publiken e Maqedonise person juridik për pune gjeodezike, 
nën kushtet e percaktuara në nenin 75 të ketij ligji. 

(2) Punet gjeodezike nga neni 73 paragrafet (1), (2) dhe 
(3) të ketij ligji, mund t'i kryejne edhe personat e huaj juri-
dike me seli dhe të regjistruar për kryerjen e puneve gjeo-
dezike në shtetin anetar të Unionit Evropian, nese i plote-
sojne kushtet nga neni 75 alinete 2, 3 dhe 4 të ketij ligji dhe 
i njohin ligjet dhe dispozitat tjera të Republikes së Maqe-
donise nga sfera e puneve gjeodezike. 

(3) Inxhinieri i huaj gjeodezik me autorizim nga shteti 
tjeter, mund të kryeje pune gjeodezike në territorin e Re-
publikes së Maqedonise nën kushte të reciprocitetit, me au-
torizim të vertetuar nga Oda e Gjeodeteve të Autorizuar (në 
tekstin e metejme: Oda), nese i njeh ligjet dhe dispozitat 
tjera të Republikes së Maqedonise nga sfera e puneve gjeo-
dezike.  

(4) Inxhinieri i huaj gjeodezik nga shteti anetar i Unio-
nit Evropian me autorizim nga shteti anetar i Unionit Evro-
pian, mund të kryeje pune gjeodezike në territorin e Re-
publikes së Maqedonise, me autorizim të vertetuar nga 
Oda, nese i njeh ligjet dhe dispozitat tjera të Republikes së 
Maqedonise nga sfera e puneve gjeodezike.” 

   
Neni 14 

Në nenin 78 paragrafi (1) alineja 1 pas fjales “Maqedo-
nise” shtohen fjalet: “ose shtetit anetar të Unionit Evropi-
an.” 
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Neni 15 
Në nenin 79 paragrafi (2) pas fjales “vite”  vihet pike, 

ndersa fjalet deri në fund të fjalise shlyhen. 
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
“Për vazhdimin e autorizimit për gjeodet të autorizuar, 

poseduesi i autorizimit gjashte muaj para kalimit të afatit 
për vlefshmerine e autorizimit i parashtron kerkese Odes. 
Kerkeses, poseduesi i autorizimit i cili eshte i regjistruar si 
tregtar individual gjeodet i autorizuar ose eshte i punesuar 
në shoqeri tregtare për pune gjeodezike, i bashkengjet edhe 
certifikate  të leshuar nga Oda se gjate dhjete viteve ka 
mbajtur nga 20 orë edukim të vazhdueshem nga sfera e pu-
neve gjeodezike."   

 
Neni 16 

Në nenin 91 paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
“Elaboratet gjeodezike për realizimin e puneve gjeode-

zike për qellime të vecanta së bashku me bazen juridike 
dorezohen për verifikim dhe zbatim në Agjenci. Me verifi-
kim Agjencia verteton se gjate perpilimit të elaborateve 
gjeodezike jane shfrytezuar të dhena nga  SIGJK-ja dhe se 
për të njejtat eshte paguar kompensim në pajtim me kete 
ligj.” 

Paragrafi (7) shlyhet. 
    

Neni 17 
Në nenin 96 paragrafi (1) pas fjaleve: “Gjeodetet e au-

torizuar" shtohen fjalet: "të regjistruar si tregtare individua-
le gjeodete të autorizuar ose të punesuar në shoqeri tregtare 
për pune gjeodezike", ndersa fjalet: “të gjeodeteve të auto-
rizuar (në tekstin e metutjeshem: Oda)“ shlyhen. 

 
Neni 18 

Në nenin 97 paragrafi (2) pika shlyhet dhe shtohen fja-
let: "dhe në proceduren për percaktimin e autorizimit të 
inxhinierit të huaj gjeodezik.” 

 
Neni 19 

Në nenin 99 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
“Kuvendin e Odes e perbejne të gjithe gjeodetet e auto-

rizuar të regjistruar si tregtare individuale gjeodete të auto-
rizuar ose të punesuarit në shoqeri tregtare për pune gjeo-
dezike.” 

Në paragrafin (2) pas fjaleve: “gjeodete të autorizuar” 
shtohen fjalet: “të regjistruar  si tregtare individuale gjeo-
dete të autorizuar ose gjeodete të autorizuar të punesuar në 
shoqeri tregtare për pune gjeodezike.” 

 
Neni 20 

Në nenin 101 paragrafi (2) alineja 2 pas presjes pas fja-
les “gjeodet” në fund të alinese, shtohen fjalet: “si dhe ak-
tvendim për vertetimin e autorizimit të inxhinierit të huaj 
gjeodezik”. 

 
Neni 21 

Në nenin 105 paragrafi (2) pika zevendesohet me pres-
je dhe shtohen fjalet: "në kushte të percaktuara me ligj." 

 
Neni 22 

Në nenin 115 fjalet: “nepunes kadastral” zevendesohen 
me fjalet: “nepunes shteteror”. 

 
Neni 23 

Në nenin 126 pas fjaleve: “e drejta e pengut (hipoteke)” 
shtohen fjalet: “koncesionet e patundshmerive dhe qiraja e 
tokes bujqesore,”. 

Neni 24 
Në nenin 127 pas paragrafit (9) shtohen dy  paragrafe  

të rinj (10) dhe (11) si vijojne:    

“(10) Gjate regjistrimit të koncesionit të patundshmeri-
se, posacerisht regjistrohen të dhenat për koncedentin, të 
dhenat për koncesionerin, të dhenat për afatin e zgjatjes së 
koncesionit dhe lartesine e kompensimit për koncesionin, 
të cilat regjistrohen në pjesen e të dhenave ku shenohen 
ngarkesat e patundshmerise. 

“(11) Gjate regjistrimit të qirase së tokes bujqesore, po-
sacerisht regjistrohen të dhena për qiradhenesin, të dhena 
për qiramarresin, të dhena për afatin e zgjatjes së qirase 
dhe lartesine e kompensimit për qirane, të cilat regjistrohen 
në pjesen e të dhenave ku shenohen ngarkesat e patundsh-
merise.” 

  
Neni 25 

Në nenin 166 paragrafi (2) fjalet: “nepunes kadastral” 
zevendesohen me fjalet: “nepunes shteteror”. 

 
Neni 26 

Neni 173 ndryshohet si vijon: 
“(1) Për komunat kadastrale ku eshte themeluar kada-

ster për patundshmeri në baze të planeve gjeodezike analo-
ge, me aplikimin e bazes së të dhenave nga planet kadastra-
le, do të shfrytezohen të dhena të fmarra nga planet kada-
strale digjitale. 

(2) Kur gjate digjitalizimit të planeve kadastrale kon-
statohen dallime në siperfaqen e parcelave kadastrale nga 
planet  kadastrale digjitale me siperfaqen nga operati kada-
stral, e dallimet jane më të medha se   (ku R eshte siperfaq-
ja e parceles kadastrale, ndersa M eshte perpjesetimi i pla-
nit kadastral), Agjencia me detyre zyrtare leshon vertetim 
për siperfaqen digjitale e cila i dorezohet personit të regji-
struar si bartes i të drejtes së parceles kadastrale.   

(3) Siperfaqja e re e parceles kadastrale, e cila del nga 
paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni, regjistrohet  me detyre 
zyrtare në aktzoterim. 

(4) Për aplikimin e bazes së të dhenave nga planet ka-
dastrale digjitale për secilen komune kadastrale, drejtori i 
Agjencise miraton aktvendim.  

(5) Aktvendimi nga paragrafi (4) i ketij neni, botohet 
në “Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise.“ 

 
Neni 27 

Në nenin 174 pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri 
(4), si vijon: 

“(4) Për menjanimin e gabimeve nga paragrafet (1) dhe 
(2) të ketij neni, nuk paguhen kompensime.”  

 
Neni 28 

Neni 175 ndryshohet si vijon: 
“Formen dhe permbajtjen e fleteparaqitjes për regji-

strim të ndryshimit dhe të fleteparaqitjes për korrigjim të 
gabimit, të vertetimit për pranim të fleteparaqitjes për regji-
strim të ndryshimit dhe për korrigjim të gabimit, të verteti-
mit për regjistrimin e ndryshimit dhe për korrigjim të gabi-
mit dhe për refuzim të regjistrimit të ndryshimit dhe për 
korrigjim të gabimit të vertetimit për siperfaqe digjitale, si 
dhe menyren e mbajtjes së kadastres së patundshmerive, i 
percakton Keshilli Drejtues i Agjencise.”  

 
Neni 29 

Në nenin 176 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
“Kunder vertetimit për regjistrim ose refuzim gjate the-

melimit dhe mbajtjes së kadastres së patundshmerive dhe 
kunder vertetimit për korrigjim të gabimit teknik, parash-
truesi i fleteparaqitjes dhe bartesi i së drejtes kane të drejte 
të parashtrojne padi në Gjykaten Administrative."   

   
Neni 30 

Neni 197 shlyhet. 
 

Neni 31 
Neni 198 shlyhet. 
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Neni 32 
Dispozitat nga nenet 13 paragrafet (2) dhe (4) dhe 14 të 

ketij ligji, do të zbatohen nga dita e pranimit të Republikes 
së Maqedonise në Unionin Evropian. 

 
Neni 33 

Zgjidhja e lendeve për regjistrimin e të drejtave të pa-
tundshmerive dhe për kryerjen e ndryshimeve në kadastren 
e patundshmerive, e filluar para dites së hyrjes në fuqi të 
Ligjit për Kadaster të Patundshmerive (“Gazeta Zyrtare e 
Republikes së Maqedonise” numer 40/2008), e për të cilat 
procedohet nga Agjencia dhe Komisioni i Shkalles së Dyte, 
perkatesisht Gjykata Administrative, do të vazhdoje në paj-
tim me dispozitat e ketij ligji dhe Ligjit për Kadaster të Pa-
tundshmerive (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedoni-
se” numer 40/2008). 

Të dhenat gjeodezike të terrenit të cilat jane të domos-
doshme për zgjidhjen e lendeve nga paragrafi (1) i ketij ne-
ni, i siguron Agjencia. 

 
Neni 34 

Me shpalljen në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Ma-
qedonise” të aktvendimit për aplikimin e kadastres së the-
meluar të patundshmerive në komunen e fundit kadastrale 
me kadaster të tokes në territorin e Republikes së Maqedo-
nise, shfuqizohet Ligji për matje dhe kadaster të tokes 
(“Gazeta Zyrtare e RSM-së" numer 34/72 dhe 13/78). 

 
Neni 35 

Aktet për organizimin dhe sistematizimin e vendeve të 
punes, si dhe aktet tjera do të miratohen në afat prej tre mu-
ajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 

 
Neni 36 

Oda detyrohet që në afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes 
në fuqi të ketij ligji, ta dorezoje propozim-listen tarifore 
nga neni 94 paragrafi (2) të ketij ligji, te Keshilli Drejtues i 
Agjencise, e pas verejtjeve eventuale të Keshillit Drejtues 
të Agjencise të procedoje në afat prej dhjete ditesh. 

Nese Oda nuk procedon në afatet nga paragrafi 1 i ketij 
neni, Agjencia do ta miratoje Listen tarifore  nga neni 94 
paragrafi (2) të ketij ligji, me propozim të drejtorit të Ag-
jencise.  

 
Neni 37 

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

__________ 
3305. 

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 
ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ 

 
Се прогласува Законот за поштенските услуги, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 декември 2010 година. 
 

         Бр. 07-4950/1                            Претседател 
6 декември 2010 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 ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Предмет на Законот 
 
Со овој закон се уредуваат условите, начинот и по-

стапките за обезбедување на поштенските услуги во 
внатрешниот и меѓународниот поштенски сообраќај, 
правата и обврските на давателите и корисниците на 
поштенските услуги, се утврдува правната положба, 
надлежностите, организацијата и работењето на Аген-
цијата за пошти  и се уредуваат други прашања во вр-
ска со поштенската дејност. 
 

Член 2 
Примена и цели на Законот 

 
(1) Одредбите на овој закон се применуваат на сите 

даватели на поштенски услуги во внатрешниот и меѓу-
народниот поштенски сообраќај.  

(2) На постапките што се утврдени со овој закон се 
применуваат одредбите од Законот за општата управна 
постапка, доколку со овој закон поинаку не е уредено.  

(3) Целите на овој закон се: 
- обезбедување на поштенски услуги, 
- обезбедување на универзална услуга на целата те-

риторија на Република Македонија, 
- утврдување на начин на финансирање на универ-

зална услуга за нејзино постојано обезбедување, 
- утврдување на стандарди за квалитет за обезбеду-

вање на универзална услуга и утврдување на систем за 
примена на овие стандарди, 

- заштита на интересите на корисниците на поштен-
ските услуги, 

- овозможување конкуренција во областа на по-
штенските услуги според објективни, транспарентни и 
недискриминаторни услови, на постепен и контроли-
ран начин со цел да се обезбеди обезбедувањето на  
универзалната услуга, 

- развој на поштенската инфраструктура на целата 
територија на Република Македонија за поквалитетно 
обезбедување на поштенските услуги, 

- формирање на цените за поштенските услуги на 
објективни, транспарентни и недискриминаторни 
принципи и 

- функционирање на поштенските услуги во инте-
рес на Република Македонија. 

 
Член 3 

Јавен интерес 
 

Обезбедувањето на универзалната услуга и издава-
њето на поштенските марки и поштенските вредносни-
ци, како и изградбата, одржувањето, развојот и работа-
та на поштенската мрежа и придружната инфрастру-
ктура се работи од јавен интерес. 

 
Член 4 

Дефиниции 
 

Одделни поими употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

- поштенска пратка е пратка адресирана со полна 
адреса која треба да се пренесе од страна на давател на 
поштенски услуги. Во поштенски пратки спаѓаат пра-
тки за кореспонденција, пратки за слепи лица, директ-
на пошта, книги, каталози, весници, периодични списа-
нија и пакети кои содржат стока со или без означена 
вредност, 
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- пратка за кореспонденција е комуникација во 
писмена форма на каков било физички медиум која 
треба да се пренесе и достави на адресата означена од 
испраќачот на самата пратка или на нејзината обвивка, 
од страна на давател на поштенски услуги. Книги, ка-
талози, весници, периодични списанија и пакети не се 
сметаат за пратки за кореспонденција, 

- директна пошта е комуникација која се состои 
само од рекламен, маркетиншки или пропаганден мате-
ријал со идентична порака која се испраќа на поголем 
број лица и се доставува на адресата што ја означил ис-
праќачот на самата пратка или на нејзината обвивка. 
Сметките, фактурите и финансиските извештаи не се 
сметаат за директна пошта. Комуникација која содржи 
комбинација од рекламен материјал и други пратки во 
иста обвивка не се смета како директна пошта, 

- пакет е поштенска пратка со определена големина 
и тежина која содржи стока со или без означена вред-
ност, 

- препорачана пратка е услуга со која паушално 
се гарантира против ризици од губење, ограбување или 
оштетување на пратката со која на испраќачот, на него-
во барање, му се обезбедува доказ за достава на пратка-
та на примачот, 

- пратка со oзначена вредност е услуга со која се 
осигурува поштенската пратка до вредноста која ја оз-
начил испраќачот во случај на губење, ограбување или 
оштетување на пратката,  

- поштенски услуги се услуги кои вклучуваат при-
ем, пренос, сортирање и дистрибуција на поштенски 
пратки во внатрешен и меѓународен поштенски соо-
браќај,                                                                   

- универзална услуга е пакет од определени по-
штенски услуги кои постојано се обезбедуваат на цела-
та територија на Република Македонија, со определен 
квалитет и по пристапни цени за корисниците на услу-
гата, 

- пристап до поштенска мрежа е достапност до 
капацитети, средства, простории и/или услуги на кој 
било давател на поштенски услуги под определени ус-
лови, заради обезбедување на поштенски услуги, 

- резервирани поштенски услуги се прием, сорти-
рање, пренос и дистрибуција на пратки за кореспон-
денција во внатрешниот поштенски сообраќај и на пра-
тки за кореспонденција кои пристигнуваат во Републи-
ка Македонија од меѓународен поштенски сообраќај, 
со тежина до 50 гр. Во резервирани поштенски услуга 
спаѓа и директната пошта во рамките на истото ограни-
чување за тежина, 

- независно регулаторно тело е правно лице со 
јавни овластувања кое врши функции на регулирање на 
пазарот на поштенските услуги, 

- давател на поштенски услуги е домашно или 
странско правно или физичко лице кое обезбедува по-
штенски услуги согласно со овој закон, 

- давател на универзална услуга е давател на по-
штенски услуги кој обезбедува универзална услуга на 
територијата на Република Македонија во согласност 
со овој закон, 

- индивидуална дозвола е акт кој го издава Аген-
цијата за пошти на давател на поштенски услуги со кој 
се утврдуваат права и обврски за обезбедување на уни-
верзалната услуга, дополнета со правата и обврските 
од општото овластување, 

- општо овластување е акт со кој Агенцијата за по-
шти на давател на поштенски услуги му дава право за 
обезбедување на поштенски услуги согласно со подне-
сената нотификација, 

- поштенска мрежа е систем на организација и 
средства кои се употребуваат од давателот на универ-
залната услуга за:  

• прием на поштенски пратки од давателот на 
универзалната услуга од точките за пристап на целата 
територија, 

• ракување и пренесување на поштенски пратки 
од точките за пристап до дистрибутивниот центар и 

• дистрибуција до адресата назначена на пратка-
та, 

- точки за пристап се сите видови на физички обје-
кти на давателот на универзална услуга, вклучувајќи ги 
и поштенските сандачиња поставени на јавни места 
или во просториите на давателот на универзалната ус-
луга, каде што поштенските пратки можат да бидат 
предадени од корисниците, 

- корисник на поштенски услуги е правно и фи-
зичко лице кое како испраќач или примач користи по-
штенски услуги, 

- испраќач е правно или физичко лице кое испраќа 
поштенски пратки, 

- примач е правно или физичко лице до кое се 
адресирани поштенските пратки, 

- прием на поштенски пратки е постапка на пре-
земање на поштенски пратки од страна на давател на 
поштенски услуги, 

- дистрибуција е процес кој се состои од сортира-
ње во дистрибутивниот центар до достава на поштен-
ски пратки на примачот, 

- овластено лице за вршење надзор е лице врабо-
тено во Агенцијата за пошти со посебни овластувања и 
одговорности утврдени со овој и друг закон кое врши 
надзор и 

- субјект на надзор е правно или физичко лице кое 
врши поштенски услуги над кое се врши надзор. 

 
II. НАДЛЕЖНОСТ ВО  ОБЛАСТА НА  

ПОШТЕНСКИTE УСЛУГИ 
 

Член 5 
Надлежни органи 

 
За вршење на работите од областа на поштенските 

услуги утврдени со овој закон, надлежни се: 
- органот на државната управа надлежен за вршење 

на работите од областа на поштенските услуги (во на-
тамошниот текст: органот на државната управа) и 

- Агенцијата за пошти (во натамошниот текст: 
Агенцијата). 

 
Член 6 

Надлежности на органот на државната управа 
 
Органот на државната управа: 
- ја реализира политиката на Владата на Република 

Македонија во областа на поштенските услуги, 
- ја изготвува законската регулатива од областа на 

поштенската дејност во соработка со Агенцијата, 
- ја подготвува Стратегијата за развој на поштен-

ските услуги и ја доставува на усвојување до Собрани-
ето на Република Македонија, 

- го промовира развојот на конкуренцијата и либе-
рализацијата во областа на поштенските услуги, 

- ги координира и усогласува работите од областа 
на поштенските услуги, 

- ги спроведува уредбите со законска сила за врше-
ње на дејноста од областа на поштенските услуги во 
услови на воена и вонредна состојба, 

- соработува со органот на државната управа надле-
жен за вршење на работите од областа на одбраната и 
органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на внатрешните работи во врска со 
прашања од областа на поштенските услуги што се од-
несуваат на одбраната и безбедноста, 
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- ја претставува Република Македонија во меѓуна-
родните организации во областа на поштенските услу-
ги и поштенскиот сообраќај, преговара и потпишува 
билатерални и меѓународни договори во областа на по-
штенските услуги и поштенскиот сообраќај во име на 
Владата на Република Македонија и 

- врши и други работи утврдени со овој закон. 
 

Член 7 
Независно регулаторно тело 

 
(1) Независно регулаторно тело во областа на по-

штенските услуги е Агенцијата. 
(2) Собранието на Република Македонија е основач 

на Агенцијата. Имотот и средствата за работа на Аген-
цијата се сопственост на Република Македонија, а ги 
користи и со нив управува Агенцијата. 

(3) Агенцијата се основа како самостојно и непро-
фитно правно лице, кое врши јавни овластувања утвр-
дени со овој закон. 

(4) Агенцијата во својата работа и при донесување 
на одлуки во рамките на своите овластувања е независ-
на од друг државен орган или друго јавно правно лице 
или трговско друштво што врши дејност од областа на 
поштенските услуги и е непристрасна кон нив. 

(5) Работата на Агенцијата е јавна. 
(6) Агенцијата стекнува статус на правно лице со 

запишување во Централниот регистар на Република 
Македонија. 

(7) Седиштето на Агенцијата е во Скопје. 
(8) Со цел за извршување на определени активно-

сти во рамките на своите надлежности, Агенцијата мо-
же да ангажира други домашни и странски правни и 
физички лица имајќи го предвид конфликтот на инте-
реси. 

 
Член 8 

Делокруг на работа на Агенцијата 
 

(1) Агенцијата извршува работи утврдени со овој 
закон и прописите донесени врз основа на овој закон, 
како и врз основа на Стратегијата за развој на поштен-
ските услуги во Република Македонија, како и меѓуна-
родните договори од областа на поштенските услуги 
што ги склучила или на кои им пристапила Република 
Македонија. 

(2) Агенцијата обезбедува почитување на обврските 
кои произлегуваат од Директивите на Европската унија 
и Актите на Светскиот поштенски сојуз. 

(3) Агенцијата при извршување на работите од сво-
јот делокруг обезбедува: 

- услови за постојано, редовно и непречено обезбе-
дување на универзална услуга,  

- овозможување еднаков пристап до универзалната 
услуга за корисниците во однос на избор, цена и квали-
тет, 

- потикнување пристап до поштенската мрежа,  
- промовирање и заштита  на конкуренција во обла-

ста на поштенските услуги и 
- отворање на пазарот со цел за создавање единс-

твен пазар на поштенски услуги. 
 

Член 9 
Надлежности на Агенцијата 

 
За  остварување на работите од членот 8 на овој за-

кон, Агенцијата е надлежна да: 
- донесува и спроведува подзаконски акти врз осно-

ва на овој закон, 
- го осигури обезбедувањето на универзална услуга,  

- обезбедува услови за пристап на корисниците до 
универзалната услуга, 

- спроведува постапка за определување на давател 
на универзална услуга,  

- донесува одлука за определување на давател на 
универзална услуга, 

- издава општо овластување за обезбедување на по-
штенски услуги по поднесена нотификација,  

- овозможи и обезбеди услови за подеднаков при-
стап до поштенската мрежа, 

- го следи обезбедувањето на универзалната услуга, 
- формира компензациски фонд и да управува со 

средствата од компензацискиот фонд, 
- ги одобрува  и врши контрола на трошоците за 

обезбедување на универзална услуга,  
- го следи работењето на давателите на поштенски-

те услуги во согласност со овој закон и прописите до-
несени врз основа на него,  

- го следи развојот на пазарот на поштенските услу-
ги и ја промовира конкуренцијата на пазарот на по-
штенски услуги, 

- врши надзор и контрола на работењето на давате-
лите на поштенските услуги и презема  мерки  соглас-
но со закон против давателите на поштенските услуги 
кои не ги спроведуваат одредбите од овој закон и про-
писите донесени врз основа на овој закон,  

- води управни постапки и донесува одлуки во 
управна постапка согласно со одредбите од овој закон 
и Законот за општата управна постапка, 

- води постапки за решавање на спор меѓу давате-
лите на поштенски услуги и нивните корисници, меѓу 
давател на универзална услуга и другите даватели на 
поштенски услуги, 

- бара податоци и информации од давателите на по-
штенски  услуги, 

- воспоставува, одржува и ажурира електронска ба-
за на податоци, 

- дава мислење и учествува при подготвувањето на 
закони, прописи и други акти што се однесуваат на по-
штенските услуги, како и при склучувањето, односно 
пристапувањето на Република Македонија кон меѓуна-
родни договори од областа на поштенските услуги и да 
го обезбедува нивното спроведување, 

- соработува со други државни органи и институ-
ции, 

- ја врши својата работа транспарентно и на неди-
скриминаторски начин, овозможувајќи им на заинтере-
сираните страни да дадат забелешки и коментари во 
врска со иницијативите, мерките и одлуките на Аген-
цијата, 

- обезбеди информации за корисниците и даватели-
те на поштенски услуги и меѓународните организации 
и тела, 

- спроведува примена на националните и меѓуна-
родните стандарди и технички прописи во областа на 
поштенските услуги,  

- учествува во работата на меѓународни организа-
ции и здруженија на национални регулаторни тела во 
областа на поштенските услуги и 

- врши и други работи во согласност со овој закон и 
прописите донесени врз основа на овој закон. 

 
Член 10 

Статут на Агенцијата 
 

(1) Работењето на Агенцијата поблиску се уредува 
со Статутот на Агенцијата. 

(2) Статутот на Агенцијата особено содржи одред-
би за: 

- заштитен знак и седиште на Агенцијата, 
- изработка и употреба на печати на Агенцијата, 
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- застапување на Агенцијата, 
- постапка за именување и разрешување на дире-

ктор на Агенцијата, 
- постапка за донесување на подзаконски акти и оп-

шти акти на Агенцијата, 
- постапка за вработување во Агенцијата, 
- постапка за наградување и казнување на вработе-

ните во Агенцијата, 
- постапка за стручно оспособување и усовршување 

на вработените во Агенцијата, 
- обврската за вработените во однос на чување на 

доверливост на податоците и 
- други одредби од значење за работењето на Аген-

цијата. 
(3) Статутот на Агенцијата е јавно достапен и се об-

јавува на веб страницата на Агенцијата. 
 

Член 11 
Влијание на јавноста 

 
(1) Државните органи и Агенцијата имаат обврска 

при одредувањето на мерките кои се однесуваат на па-
зарот за поштенските услуги и пред донесување на од-
луки од општа примена кои значително влијаат врз па-
зарот, како и при донесување на прописите да го земат 
предвид и  мислењето на заинтересираните страни. 

(2) Агенцијата ги објавува предлозите на прописите 
и ги повикува сите заинтересирани страни да дадат 
свои предлози на сугестии во период кој не смее да би-
де пократок од 15 дена од денот на објавувањето на 
предлозите на прописите. 

(3) Агенцијата може да одржи јавна расправа за 
предложениот пропис, на која можат да бидат покане-
ти претставници на сите заинтересирани страни за да 
ги презентираат своите гледишта и ставови за предло-
жениот предмет на расправа. 

(4) По истекот на рокот од ставот (2) на овој член, а 
пред донесувањето на прописот, Агенцијата има обвр-
ска јавно да ги објави доставените мислења и комента-
ри, при што доверливите информации и податоци не се 
објавуваат. 

 
Член 12 

Одговорност за работата на Агенцијата 
 
(1) Агенцијата за својата работа одговара пред Со-

бранието на Република Македонија. 
(2) Агенцијата за својата работа е должна до Собра-

нието на Република Македонија да достави годишен 
извештај за работата за претходната година и годишна 
програма за работа за наредната година. 

(3) Годишниот извештај за работата за претходната 
година се доставува до Собранието на Република Ма-
кедонија до 31 март во тековната година и истиот осо-
бено содржи: 

- извештај за извршени активности на Агенцијата 
во претходната година, 

- извештај за состојбата на пазарот на поштенските 
услуги во Република Македонија во претходната годи-
на, 

- извештај за состојбата на средствата во компенза-
циски фонд за универзална услуга по неговото форми-
рање, 

- извештај за извршување на финансискиот план на 
Агенцијата за претходната година и финансиски изве-
штај за претходната година (годишна сметка) и 

- ревизорски извештај изработен од надворешен и 
независен ревизор. 

(4) Годишната програма за работа на Агенцијата за 
наредната година се доставува до Собранието на Ре-
публика Македонија до 30 ноември во тековната годи-
на, а Собранието на Република Македонија ја одобрува  
најдоцна до 31 декември истата година. Годишната 
програма за работа содржи:  

- програма за работа за наредната година,  
- финансиски план за нaредната година и 
- одлука за вредноста на поенот од членот 28 став 

(6) на овој закон. 
(5) Годишниот извештај и годишната програма за 

работа на Агенцијата од ставовите (3) и (4) на овој член 
јавно се достапни и истите се објавуваат на веб страни-
цата на Агенцијата. 

 
Член 13 

Органи на Агенцијата 
 
Органи на Агенцијата се комисија и директор. 
 

Член 14 
Комисија 

 
(1) Комисијата се состои од пет члена кои ги име-

нува и разрешува Собранието на Република Макдонија 
на предлог на Комисијата за прашања за изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија. 

(2) Комисијата од редот на своите членови избира и 
разрешува претседател и заменик на претседателот на 
Комисијата на начин и по постапка утврдени во Делов-
никот за работа на Комисијата. 

(3) За членови на Комисијата можат да бидат име-
нувани лица кои се државјани на Република Македони-
ја и имаат завршено високо образование од областа на 
техничките науки, поштенскиот сообраќај, правото или 
економијата, со работно искуство над пет години и со 
посебни знаења од областа на поштенскиот сообраќај. 

(4) Членовите на Комисијата се именуваат со ман-
дат од пет години. 

(5) Членовите на Комисијата не можат да бидат 
именувани повеќе од два последователни мандати. 

(6) Членовите на Комисијата се именуваат не по-
доцна од 30 дена пред истекот на мандатот на нивните 
претходници. Претседателот е должен да ја извести 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија за истекот на 
мандатот на членовите на Комисијата не подоцна од 60 
дена пред истекот на истиот. 

(7) Ако постапката за именување не е завршена пред 
истекот на мандатот на Комисијата, членовите на Коми-
сијата чии мандати се истечени, ќе продолжат да ја вр-
шат својата функција, но не подолго од шест месеци.  

(8) Во текот на времетрањето на својот мандат, чле-
новите на Комисијата не можат да бидат пратеници во 
Собранието на Република Македонија, членови на Вла-
дата на Република Македонија, лица кои извршуваат 
должности во органите и телата на политички партии, 
членови на управни и надзорни органи на јавни прет-
пријатија, како и членови на друг вид асоцијација на 
правни и физички лица кои би можеле да доведат до 
конфликт на интереси. 

(9) Член на Комисијата, неговиот/нејзиниот брачен 
или вонбрачен другар, како и блиски роднини во права 
линија до второ колено, не можат да имаат удели или 
акции, директно или индиректно во правни лица што 
извршуваат активности што директно спаѓаат под над-
лежност на Агенцијата.  

(10) Ако член на Комисијата има директен или ин-
директен приватен инетерес во врска со донесувањето 
на одлуки од надлежност на Комисијата, членот е дол-
жен за тоа да ја извести Комисијата. Комисијата одлу-
чува за постоењето на таквиот интерес и учеството на 
тој член во одлучувањето по тоа прашања. 
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Член 15 
Начин на работа и одлучување на Комисијата 
 
(1) Комисијата работи и одлучува на состаноци.  
(2) Одлуките на Комисијата се донесуваат со мно-

зинство гласови од вкупниот број членови на Комиси-
јата.  

(3) Претседателот на Комисијата ги свикува соста-
ноците на Комисијата по писмен предлог на директо-
рот на Агенцијата или по писмен предлог на тројца 
членови на Комисијата. Претседателот на Комисијата 
претседава на состаноците на Комисијата и ја претста-
вува Комисијата, а во случај на негово отсуство или 
спреченост обврските ги извршува заменикот на пре-
тседателот на Комисијата. 

(4) За членови на Комисијата можат да бидат име-
нувани лица вработени во други правни лица, но не и 
во други правни лица кои можат да бидат во конфликт 
на интересите, согласно со овој закон. 

(5) Членовите на Комисијата имаат право на: 
- месечен надоместок во висина до две просечни 

месечни плати во Република Македонија според пода-
тоци објавени од Државниот завод за статистика сог-
ласно со Статутот на Агенцијата и  

- надоместок за патни трошоци за оние членови на 
Комисијата кои живеат надвор од Скопје кога присус-
твуваат на состаноците на Комисијата и надоместок за 
патни трошоци, сместувања и дневници за службено 
патување согласно со закон. 

(6) Месечниот надоместок од ставот (5) на овој 
член не се исплатува доколку во тековниот месец не се 
одржи состанок, како и за неприсуство на одржан со-
станок. 

(7) Средствата за месечниот надоместок и на други-
те трошоци од ставот (5) на овој член на членовите на 
Комисијата се обезбедуваат од средствата на Агенција-
та утврдени со  финансискиот план.  

(8) Одлуките кои ги донесува Комисијата се објаву-
ваат на веб страницата на Агенцијата во рок од седум 
дена од денот на одржувањето на состанокот. 

(9) Работата на Комисијата и начинот на донесува-
ње на одлуки поблиску се уредува со Деловникот за ра-
бота на Комисијата.  

 
Член 16 

Надлежности на Комисијата 
 
Комисијата е надлежна да: 
- донесува статут по претходно добиена согласност 

од Собранието на Република Македонија, 
- донесува подзаконски и други акти за спроведува-

ње на овој закон, 
- донесува општи акти за работењето на Агенција-

та, утврдени во Статутот на Агенцијата, а по предлог 
на директорот на Агенцијата, 

- донесува деловник за својата работа во согласност 
со овој закон и Статутот на Агенцијата,  

- донесува одлука за вредноста на поенот, 
- го одобрува годишниот извештај за работа за 

претходната година на Агенцијата и годишната сметка, 
- ја усвојува годишната програма за работа за на-

редната година  на Агенцијата, 
- го именува и разрешува директорот на Агенцијата 

во согласност со овој закон и по постапка утврдена во 
Статутот на Агенцијата, 

- го следи спроведувањето на годишната програма 
за работа  на Агенцијата преку кварталните извештаи 
доставени од директорот на Агенцијата, 

- соработува со други државни органи и институ-
ции, органи на единиците на локалната самоуправа и 
со невладини организации и здруженија на граѓани во 
Република Македонија, 

- дава мислења, препораки и предлози до Собрание-
то на Република Македонија и други државни органи и 
институции од областа на поштенскиот сообраќај и 

- врши и други работи утврдени со овој закон и 
Статутот на Агенцијата.  

 
Член 17 

Разрешување на член на Комисијата 
 
(1) Собранието на Република Македонија, по пред-

лог на Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија, може да 
разреши член на Комисијата пред истекот на мандатот: 

- на негово барање, 
- ако е осуден за кривично дело за кое му е изрече-

на казна затвор во траење подолго од шест месеци или 
му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење 
професија, дејност или должност, во траење подолго од 
шест месеци и 

- ако неоправдано отсуствувал од три состаноци на 
Комисијата едноподруго или вкупно од пет состаноци 
за време од една година. 

(2) Недоставување на годишниот извештај за рабо-
та или на годишната програма за работа на Агенцијата 
до Собранието на Република Македонија може да биде 
причина за колективното разрешување на Комисијата. 

 
Член 18 

Директор на Агенцијата 
 
(1) Комисијата избира директор на Агенцијата по 

пат на јавен оглас. Кандидатот треба да биде со високо 
образование и работно искуство над пет години. При 
изборот ќе се земе предвид професионалното и мена-
џерското искуство во областа од надлежност на Аген-
цијата. 

(2) Комисијата е должна да избере директор не по-
доцна од 30 дена пред истекот на мандатот на директо-
рот. 

(3) Директорот, неговиот брачен или вонбрачен 
другар, како и блиски роднини во права линија до вто-
ро колено, не можат да имаат удели или акции, директ-
но или индиректно во правни лица што извршуваат 
активности што директно спаѓаат под надлежност на 
Агенцијата. 

(4) Директорот е професионално ангажиран во 
Агенцијата со полно работно време. 

 
Член 19 

Права и обврски на директорот 
 
(1) Директорот раководи со работата на Агенцијата, 

одговорен е за законитото работење на Агенцијата и ги 
врши следниве работи: 

- ја застапува и претставува Агенцијата, 
- потпишува договори во име на Агенцијата, 
- донесува одлуки по прашања за кои не одлучува 

Комисијата, 
- ги предлага Статутот, годишниот извештај за ра-

бота и годишната програма за работа на Агенцијата, 
- дава овластувања во рамките на своите надлежно-

сти, 
- донесува решенија по прашања од надлежност на 

Агенцијата, 
- дава овластувања на раководни и стручни лица за 

вршење надзор, 
- се грижи за спроведување на подзаконски и други 

акти кои ги донесува Комисијата и  
- врши и други работи утврдени со овој закон и 

Статутот на Агенцијата. 
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(2) Директорот има право да присуствува и учес-
твува на состаноците на Комисијата, без право на глас. 

(3) Директорот е должен на Комисијата да и доста-
вува квартални извештаи за спроведување на годишна-
та програма за работа на Агенцијата. 

(4) Мандатот на директорот е пет години со мож-
ност за уште еден последователен мандат. 

(5) Директорот до Комисијата може да поднесе 
оставка на својата функција во писмена форма. 

(6) Ако мандатот на директорот е завршен, а по-
стапката за избирање на директор не е завршена, дире-
кторот продолжува да ја врши функцијата се додека не 
се избере директор, но не подолго од шест месеци. 

 
Член 20 

Разрешување на директорот 
 

(1) Директорот може да биде разрешен од Комиси-
јата во следниве случаи: 

- на негово барање, 
- во случај на спреченост за вршење на функцијата 

поради болест подолго од шест месеци, 
- прифаќање на функција или работа што е неспој-

лива со неговата функција на директор, 
- ако е осуден за кривично дело за кое му е изрече-

на казна затвор во траење подолго од шест месеци или 
му е изречена прекршочна санкција забрана на вршење 
професија, дејност или должност, во траење подолго од 
шест месеци, 

- повреда на одредбите на овој закон или на пропи-
сите донесени врз основа на него што може да се утвр-
ди од годишниот извештај за работа на Агенцијата или 

- злоупотреба на функцијата според ревизорскиот 
извештај од членот 12 на овој закон. 

(2) Директорот против кого е започната постапка за 
разрешување претходно се известува за можните сом-
невања и му се овозможува одбрана пред Комисијата. 

(3) Одлуката за разрешување на директорот покрај 
другото треба да ги содржи причините за неговото раз-
решување, детално образложени и истата се објавува 
на веб страницата на Агенцијата во рок од седум дена 
од денот на нејзиното донесување. 

(4) Ако директорот е разрешен, а постапката за 
именување на директор не е завршена, функцијата ди-
ректор ќе ја врши лице вработено во стручната служба 
на Агенцијата кое за таа цел ќе биде овластено од Ко-
мисијата за период не подолг од три месеци. 

 
Член 21 

Организација и вработување во Агенцијата 
 
(1) За вршење на работите на Агенцијата се форми-

ра стручна служба чија внатрешна организација, дело-
круг на работа и услови за вработување поблиску се 
уредуваат со актите за внатрешна организација и си-
стематизација на работите и задачите, согласно со За-
конот за работните односи.  

(2) Одредбите од Законот за државните службеници 
не се применуваат на вработените во Агенцијата. 

 
Член 22 

Транспарентност во работењето на Агенцијата 
 
(1) Агенцијата организира јавни состаноци најмал-

ку два пати годишно со сите заинтересирани лица, со 
цел за да им се овозможи да бидат запознати со работа-
та на Агенцијата и да им се даде можност да ги изразат 
нивните ставови и мислења за унапредување на состој-
бите во областа на поштенските услуги во Република 
Македонија. 

(2) Агенцијата со општ акт поблиску ги уредува: 
- постапката за начинот на примање на предлози од 

заинтересираните страни, 

- начинот и местото на објавување на своите одлуки 
и други акти, 

- податоците и информациите што Агенцијата ќе ги 
објавува, како и начинот на пристап до истите и  

- начинот на соработка со претставници на органи-
зации на корисниците на поштенските услуги. 

 
Член 23 

Финансирање, сметководство и ревизија  
на Агенцијата 

 
(1) Работењето на Агенцијата се финансира од: 
- средства остварени од приходите од надоместоци-

те предвидени со овој закон и 
- донации, заеми и друга финансиска и техничка по-

мош. 
(2) Финансискиот план на Агенцијата, што е соста-

вен дел на годишната програма за работа за наредната 
година на Агенцијата го усвојува  Комисијата и го до-
ставува до Финансискиот план на Агенцијата содржи 
податоци за предвидените приходи и трошоци за на-
редната  година. 

(3) Нереализираните средства од финансискиот 
план на Агенцијата од претходната година се пренесу-
ваат во финансискиот план на Агенцијата за наредната 
година.                                                                                                              

(4) Ревизијата на материјалното и финансиското ра-
ботење на Агенцијата ја врши надворешен и независен 
ревизор избран согласно со Законот за јавните набавки. 

(5) Агенцијата е должна да води посебно сметко-
водство за средствата во компензацискиот фонд за уни-
верзалната услуга, по неговото формирање, како и за 
средствата од работењето на Агенцијата. 

 
Член 24 

Плаќање на парични обврски 
 

(1) Плаќањето на паричните обврски, на име надо-
местоци и трошоци од овој закон, субјектите се долж-
ни да го извршат на начин и во рокови утврдени со по-
единечни акти донесени од страна на директорот на 
Агенцијата, согласно со Законот за општата управна 
постапка. 

(2) Поединечните акти од ставот (1) на овој член 
имаат карактер на извршна исправа и претставуваат ос-
нов за спроведување постапка за присилна наплата сог-
ласно со Законот за извршување. 

 
Член 25 

Обезбедување на податоци и информации  
од даватели на поштенски услуги 

 
(1) Давателите на поштенски услуги се должни на 

Агенцијата, заради извршување на нејзините надлеж-
ности, редовно да и доставуваат финансиски податоци 
и информации поврзани со обезбедувањето на поштен-
ски услуги. 

(2) Агенцијата ги пропишува видовите на финанси-
ските податоци и информации поврзани со обезбедува-
њето на поштенските услуги од ставот (1) на овој член. 

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член даватели-
те на поштенски услуги се должни и на барање на 
Агенцијата да достават информации и податоци, во 
обем и во рок утврдени во барањето. Во барањето 
Агенцијата ја наведува причината за бараните инфор-
мации и податоци.  

(4) Информациите и податоците од ставот (3) на 
овој член кои ги бара Агенцијата треба да бидат оправ-
дани, засновани врз разумна основа и пропорционални 
на целта за којашто ќе бидат употребени. 
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(5) Агенцијата при извршувањето на своите над-
лежности соработува со други државни органи и тела 
за прашања кои се во врска со поштенските услуги.  

(6) Агенцијата, другите регулаторни тела и другите 
државни органи и тела од ставот (5) на овој член се 
должни да разменуваат податоци и информации што 
им се потребни за вршење на нивните надлежности, чиј 
обем на размена е ограничен на податоци и информа-
ции што се соодветни и пропорционални на целите за 
коишто се разменуваат. 

(7) Агенцијата може доверливите информации до-
биени од други регулаторни тела и другите државни 
органи и тела од ставот (5) на овој член да ги користи 
само за цели за коишто тие се побарани со почитување 
на тајноста на истите. 

 
Член 26 

Евиденција и чување на податоци од даватели на 
поштенски услуги 

 
(1) Агенцијата води евиденција и чува документа-

ција која содржи податоци за: 
- даватели на поштенски услуги, 
- договорите за пристап до поштенска мрежа склу-

чени меѓу давател на универзална услуга и даватели на 
поштенски услуги, 

- пресметки за надоместоци и трошоци за обезбеду-
вање на универзална услуга,  

- податоци за поштенската мрежа и поштенската 
инфраструктура и 

- други податоци што ќе ги определи Агенцијата. 
(2) Агенцијата води евиденцијата и чува податоци за 

давателите на поштенските услуги кои се однесуваат на: 
- назив, седиште, лого, ЕДБ, ЕМБС, број и датум на 

регистрација во Централниот регистар на Република 
Македонија, име и адреса на правен застапник за прав-
ни лица, 

- нотификација за поштенски услуги, 
- податоци за издадената дозвола, или општо овла-

стување, за видовите на поштенските услуги и други 
податоци што се содржани во дозволата или овластува-
њето, како и податоци за престанок на нивната важ-
ност, 

- податоци за известувања и податоци за можни од-
луки за забрана на обезбедувањето на поштенските ус-
луги, 

- податоци за исполнување на обврските на давате-
лите на поштенски услуги што произлегуваат од овој 
закон, 

- податоци за санкциите што се изречени за напра-
вен прекршок, согласно со овој закон и 

- друга документација што ќе ја определи Агенцијата. 
(3) Агенцијата води евиденција и ја чува докумен-

тацијата од ставот (1) на овој член во својата електрон-
ска база на податоци. 

 
Член 27 

Пристап до документацијата на Агенцијата 
 
(1) Документација за која Агенцијата води евиден-

ција во електронската база на податоци согласно со 
членот 26 од овој закон е јавно достапна освен довер-
ливите податоци. 

(2) Документацијата од ставот (1) на овој член се 
однесува на: 

- документи на Агенцијата од членот 26 на овој за-
кон, 

- документација за извршен надзор и контрола на 
поштенскиот пазар, 

- податоци, информации и публикации за коишто 
Агенцијата смета дека придонесуваат за отворен и кон-
курентен поштенски пазар и 

- друга документација за давателите на поштенски 
услуги што ќе ја определи Агенцијата. 

(3) На јавноста нема да и биде достапна документа-
цијата доколку поинаку не е уредено со овој закон, а се 
однесува на:  

- акти за лицата вработени во Агенцијата и акти за 
внатрешната организација и систематизација на Аген-
цијата,  

- лична и здравствена документација за вработените 
и друга документација чие откривање би значело нару-
шување на приватноста,  

- документи што содржат информации за имотот на 
давателите на поштенски услуги, 

- документи за деловни тајни, комерцијални, фи-
нансиски или технички информации, на давателите на 
поштенски услуги,  

- документи доставени до надлежните судови до за-
вршување на постапката,  

- документи кои се однесуваат на спорови меѓу да-
вателите на поштенски услуги и меѓу даватели на по-
штенски услуги и корисници на поштенски услуги до 
завршување на спорот и  

- документи што не се достапни на јавноста по сила 
на закон.  

(4) Агенцијата е должна да ги даде на увид доку-
ментите од ставот (3) на овој член на барање на судот 
заради водење на судска постапка.  

(5) Со статутот на Агенцијата се утврдува обврска-
та на вработените за чување на тајноста на податоците 
кои не се јавно достапни. 

 
Член 28 

Обврска за плаќање на надоместок  
кон Агенцијата 

 
(1) Давателите на поштенските услуги се должни на 

Агенцијата да и плаќаат надоместок врз годишна осно-
ва, однапред за тековната година и за трошоците за ра-
бота на Агенцијата за извршување на надлежностите 
пропишани со овој закон. 

(2) Надоместокот од ставот (1) на овој член давате-
лите на поштенските услуги се должни да го платат 
најдоцна до 31 јануари секоја година на сметка на 
Агенцијата.  

(3) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој 
член претставува производ од број на поени и вредно-
ста на поенот. 

(4) Бројот на поени од ставот (3) на овој член, за 
обезбедување на поштенски услуги во внатрешен по-
штенски сообраќај врз основа на општо овластување 
изнесува: 

- од 20 до 50 поени за поштенски пратки до 2 кг,   
- од 20 до 50 поени за пакети до 10 кг,   
- дополнителни 10 поени за вредносни и препорача-

ни услуги и   
- 10 поени за поштенски пратки над 2 кг и пакети 

над 10 кг. 
(5) Бројот на поени од ставот (3) на овој член, за 

обезбедување на поштенски услуги во меѓународен по-
штенски сообраќај врз основа на општо овластување 
изнесува: 

- 25 поени за поштенски пратки до 2 кг,   
- 25 поени за пакети до 10 кг  и 
- 5 поени за поштенски пратки над 2 кг и пакети 

над 10 кг. 
(6) Бројот на поени од ставот (3) на овој член, за 

обезбедување на универзална услуга врз основа на ин-
дивидуална дозвола изнесува 50.000 поени, без разлика 
на бројот на даватели на универзална услуга на терито-
ријата на Република Македонија. 
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(7) Вредноста на поенот од ставот (3) на овој член 
Комисијата на Агенцијата, на годишно ниво, ја опреде-
лува со одлука. Во пресметување на вредноста на пое-
нот се земаат предвид ставките на трошоците од фи-
нансискиот план на Агенцијата за извршување на 
активности и задачи дадени во годишната програма за 
работа на Агенцијата. Одлуката за вредноста на поенот 
содржи образложение за причините за прифаќање или 
промена на вредноста на поенот и целите кои се плани-
ра да се постигнат на овој начин.  

(8) Начинот на определување на бројот на поени за 
обезбедување на поштенски услуги во границите утвр-
дени во ставот (4) алинеи 1 и 2 на овој член, го пропи-
шува Комисијата на Агенцијата при што се земаат 
предвид видот и обемот на поштенските услуги кои ги 
обезбедува давателот на поштенските услуги.  

(9) Обемот на поштенските пратки за слепи и де-
лумно слепи лица не се зема предвид при определува-
ње на бројот на поени. 

(10) Одлуката од ставот (7) на овој член е составен 
дел на годишната програма за работа на Агенцијата. 
Одлуката заедно со образложението се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија“. 

(11) Директорот на Агенцијата донесува решение 
со кое се утврдува висината на надоместокот од ставот 
(1) на овој член. 

(12) Решението од ставот (11) на овој член е конеч-
но, а незадоволната страна има право да покрене по-
стапка за управен спор пред надлежен суд. 

 
III. УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА 

 
Член 29 

Опсег на универзална услуга 
 
(1) Секој корисник има право на универзална услу-

га која се обезбедува со утврден квалитет по пристапни 
цени на целата територија на Република Македонија. 

(2) Универзалната услуга опфаќа: 
- прием, пренос, сортирање и дистрибуција на по-

штенски пратки со тежина до 2 кг, 
- прием, пренос, сортирање и дистрибуција на паке-

ти со тежина до 10 кг, 
- препорачани поштенски пратки и пратки со озна-

чена вредност и 
- прием, пренос, сортирање и дистрибуција на по-

штенски пратки за слепи лица и за лица со делумно 
оштетен вид. 

(3) Агенцијата може да го зголеми опфатот на уни-
верзалната услуга со пакети до тежина која не е пого-
лема од 20 кг и може да дефинира посебни услови за 
достава на вакви пакети во зависност од состојбата на 
пазарот на поштенските услуги во Република Македо-
нија, како и во зависност од потребите на корисниците 
на поштенски услуги. 

(4) За димензиите и другите карактеристики на по-
штенските пратки во меѓународен поштенски сообра-
ќај  се применуваат актите на Светскиот поштенски со-
јуз. 

(5) Универзалната услуга дефинирана со овој закон 
ги опфаќа поштенските услуги од внатрешниот и меѓу-
народниот поштенски сообраќај. 

 
Член 30 

Обезбедување на универзална услуга 
 
(1) Универзалната услуга се обезбедува на целата 

територија на Република Македонија постојано, со 
утврден квалитет и по пристапни цени за сите корисни-
ци. 

(2) Давателот на универзалната услуга е должен да 
ја обезбедува универзалната услуга секој работен ден, 
но не помалку од пет пати неделно, најмалку едно со-
бирање и една достава на поштенските пратки во ста-
нот или во просториите на секое правно или физичко 
лице. 

(3) Обезбедувањето на универзалната услуга може 
да се прекине само во случај на виша сила или во усло-
ви кои претставуваат опасност за давателот на универ-
зална услуга. 

(4) Податоците и информациите за универзалната 
услуга кои давателот на универзалната услуга е должен 
да ги објави се пропишани со овој закон и подзакон-
ските акти донесени врз основа на него.  

 
Член 31 

Квалитет на обезбедување  
на универзалната услуга 

 
(1) Агенцијата ги пропишува барањата за квалите-

тот на услугите опфатени со универзалната услуга, па-
раметрите за квалитет и нивното мерење, согласно со 
утврдените CEN стандарди за мерење на квалитетот на 
универзалната услуга. 

(2) Давателот на универзална услуга е должен да ја 
обезбедува универзалната услуга согласно со пропиша-
ните барања за квалитет од ставот (1) на овој член.  

(3) Агенцијата го следи квалитетот на универзална-
та услуга и по потреба презема соодветни мерки сог-
ласно со овој закон. 

(4) Давателот на универзална услуга е должен да 
врши мерење на квалитетот на обезбедувањето на  уни-
верзалната услуга во внатрешниот и меѓународниот 
поштенски сообраќај врз основа на методологија утвр-
дена согласно со CEN стандарди. 

(5) Давателот на универзална услуга е должен да ја 
достави методологијата од ставот (4) на овој член  на 
одобрување во Агенцијата. 

(6) Давателот на универзалната услуга е должен да 
го врши мерењето на квалитетот на обезбедувањето на 
универзалната услуга во внатрешниот и меѓународниот 
поштенски сообраќај, преку независна компанија опре-
делена од негова страна. Податоците од извршеното 
мерење еднаш годишно ги доставува до Агенцијата.  

(7) Агенцијата ги проверува податоците од ставот 
(6) на овој член и може по службена должност да спро-
веде постапка на ревизија заради проверка на нивната 
вистинитост преку независна компанија на сметка на 
давателот на универзална услуга. 

(8) Агенцијата ги обработува и проценува подато-
ците добиени со мерењето на квалитетот на обезбеду-
вањето на универзалната услуга и истите ги објавува 
на својата веб страница. 

(9) Ако давателот на универзална услуга не ги по-
стигне утврдените параметри за квалитет три пати пос-
ледователно, Агенцијата може да започне постапка за 
негово отповикување и да определи нов давател на 
универзална услуга. 

 
Член 32 

Надоместок за обезбедување на 
универзална услуга 

 
(1) Давателот на универзалната услуга има право на 

надоместок на нето трошоците што настанале со обез-
бедувањето на универзалната услуга доколку докаже 
дека трошоците се повисоки од приходот остварен од 
обезбедувањето на универзалната услуга во претходна-
та година. 

(2) Давателот на универзалната услуга има право на 
надоместок со кој ќе се покрие разликата меѓу прихо-
дот и  трошоците од ставот (1) на овој член. 
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(3) Методологијата на утврдување на нето трошо-
ците на давателот на универзалната услуга и нивното 
пресметување, како и начинот на пресметување на на-
доместокот од ставот (1) на овој член ги пропишува 
Агенцијата.  

 
Член 33 

Постапка за остварување на правото за надоместок 
на нето трошоци за обезбедување на универзална 

услуга 
 

(1) За остварување на правото за надоместок од 
членот 32 став (1) на овој закон давателот на универ-
зална услуга поднесува барање до Агенцијата. Со бара-
њето е потребно да поднесе и пресметка за нето трошо-
ци направени со исполнување на обврската за обезбе-
дување на универзалната услуга, поткрепена со финан-
сиски извештај и други сметководствени информации 
базирани на ревидиран годишен извештај за претход-
ната година, не подоцна од 31 март во тековната годи-
на. 

(2) Агенцијата ја проверува вистинитоста на пода-
тоците при што може да ангажира независен ревизор.  

(3) Трошоците направени за ревизијата од ставот 
(2) на овој член ги плаќа давателот на универзалната 
услуга.  

(4) На барање на Агенцијата давателот на универ-
залната услуга е должен да ги достави сите податоци и 
информации кои се однесуваат на нето трошоците за 
обезбедување на обврската од универзална услуга. 

(5) Директорот на Агенцијата донесува решение со 
кое се утврдува висината на надоместокот, односно ре-
шение со кое врз основа на пресметките утврдува дека 
давателот на универзалната услуга нема право на надо-
месток или има право на помал надоместок на нето 
трошоците од оној што го предложил давателот. 

(6) Решението од ставот (5) на овој член е конечно, 
а незадоволната страна има право да покрене постапка 
за управен спор пред надлежен суд. 

 
Член 34 

Компензациски фонд за финансирање на  
универзална услуга 

 
(1) Агенцијата формира компензациски фонд со 

отворање на посебна жиро-сметка со кој управува и за 
него води посебно сметководство.  

(2) Компензацискиот фонд се состои од средства од 
давателите на поштенски услуги и служи за исплата на 
надоместокот на нето трошоците на давателот на уни-
верзалната услуга од членот 32 став (1) на овој закон. 

(3) Средствата за исплата на надоместокот од чле-
нот 32 став (1) на овој закон се обезбедуваат од давате-
ли на поштенски услуги кои остваруваат минимум бру-
то приход во висина утврдена од Агенцијата (во ната-
мошен текст: задолжени даватели).  

(4) Агенцијата го утврдува износот на средствата од 
ставот (2) на овој член и истиот не смее да биде помал-
ку од 2% и не повеќе од 4% од вкупниот приход што се 
остварува со обезбедување на поштенски услуги од 
страна на сите задолжени даватели што подлежат на 
обврска за плаќање на средства според ставот (3) на 
овој член. 

(5) Давателот на универзалната услуга на кој прес-
метаниот придонес во компензацискиот фонд е помал 
од пресметаниот надоместок за обврската за обезбеду-
вање на универзалната услуга нема да плаќа во ком-
пензацискиот фонд. Како надоместок на давателот на 
универзалната услуга ќе се утврди само разликата меѓу 
пресметаниот надоместок и пресметаниот придонес. 

Член 35 
Приходи за компензациски фонд 

 
(1) Со цел да се утврди вкупниот приход на давате-

лите на поштенски услуги Агенцијата издава посебен 
образец што давателите на поштенски услуги се долж-
ни да го пополнат и да и го испратат на Агенцијата се-
која година до 30 април. Доколку давателите на по-
штенски услуги и по истекот на овој рок не достават 
податоци, Агенцијата ги користи податоците за вкуп-
ните приходи на давателите на поштенски услуги од 
годишната сметка за претходната година. 

(2) Агенцијата ја проверува вистинитоста на пода-
тоците при што може да ангажира независен ревизор.  

(3) Трошоците направени за ревизијата од ставот (2) 
на овој член ги плаќа давателот на поштенска услуга.  

(4) Задолжените даватели се должни да ги уплатат 
средствата од ставот (2) на овој член на посебна сметка 
на Агенцијата најдоцна до 31 мај во тековната година 
за претходната година врз основа на издадено решение 
од Агенцијата. 

(5) Агенцијата од компензацискиот фонд врши исп-
лата на средствата на давателот на универзална услуга 
врз годишна основа за надоместување на нето трошо-
ците за обезбедување на универзалната услуга. 

(6) Сметката од членот 34 став (1) на овој закон се 
ревидира на годишно ниво од независен ревизор анга-
жиран од и за сметка на Агенцијата. 

 
Член 36 

Пристап до универзална услуга 
 
(1) Давателот на универзална услуга е должен да 

обезбеди точки за пристап до  универзална услуга и тоа 
поштенски единици, како и поштенски сандачиња на 
улици. 

(2) Агенцијата ги утврдува критериумите за при-
стап до универзалната услуга, со утврдување на по-
драчјата на единиците на мрежата, на растојание меѓу 
поштенските единици, број на поштенски сандачиња и 
слично.  

(3) За секоја планирана измена на поштенската мре-
жа давателот на универзалната услуга е должен најмал-
ку еден месец претходно да ја извести Агенцијата. 

(4) За затвoрање на поштенска единица подолго од 
шест месеци давателот на универзална услуга треба да 
добие претходна согласност од Агенцијата, за што до-
ставува барање до Агенцијата.  

(5) Согласноста од ставот (4) на овој член Агенција-
та ја издава во рок од 15 дена од денот на поднесување-
то на барањето. 

(6) Забрането е затворање на единица на поштенска 
единица од страна на давателот на универзална услуга 
без претходна согласност од Агенцијата. 

 
Член 37 

Определување на давател на универзална  
услуга 

 
(1) Агенцијата може да определи еден или повеќе 

даватели на поштенски услуги за обезбедување на уни-
верзална услуга, со цел да осигури универзалната услу-
га да биде достапна на целата територија на Република 
Македонија. Давателот или давателите на универзална 
услуга може да обезбедуваат различни услуги и/или да 
покриваат различни делови од територијата на Репуб-
лика Македонија. 
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(2) За определување на даватели на универзална ус-
луга, Агенцијата објавува јавен тендер за избор на еден 
или на повеќе даватели на универзална услуга. Пред да 
покрене постапка за објавување на јавен тендер, Аген-
цијата упатува јавен повик за изјавување интерес за 
обезбедување на една или на повеќе услуги опфатени 
со универзалната услуга. Рокот за изјавување интерес 
не може да биде пократок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на јавниот повик.  

(3) При определувањето на давател или даватели на 
универзална услуга, Агенцијата е должна да ги приме-
ни принципите на објективност, транспарентност, ефи-
касност и недискриминација при што ниту едно правно 
или физичко лице  кое врши дејност нема однапред да 
биде изземено од постапката за избор на давател на 
универзална услуга.   

(4) Агенцијата ја пропишува тендерската постапка 
со преквалификација, преку објективни и транспарент-
ни критериуми за избор на давател на универзална ус-
луга кои особено се однесуваат на: 

- подготвеноста на кандидатот да обезбеди универ-
зална услуга во определената област и 

- висината на потребните средства за обезбедување 
на услугата и соодветниот нето трошок за тоа обезбе-
дување и соодветниот износ на надоместок од компен-
зацискиот фонд за универзална услуга што го бара кан-
дидатот за да ја обезбеди универзалната услуга. 

(5) За определување на давател на универзална ус-
луга Агенцијата донесува одлука. Одлуката за опреде-
лување давател на универзална услуга,  директорот на 
Агенцијата ја донесува во рок од 30 дена од денот на 
истекот на рокот за поднесување на понуди. 

(6) Доколку при тендерската постапка не се изврши 
избор на давател на универзалната услуга, или нема 
ниту една понуда, Агенцијата донесува одлука со која 
ќе се определи еден или повеќе даватели на универзал-
на услуга. При донесувањето на одлуката Агенцијата е 
должна да ги примени принципите на ефективност, об-
јективност и транспарентност.  

(7) Агенцијата континуирано го следи работењето 
на давателот на универзална услуга, а давателот е дол-
жен до Агенцијата да достави податоци за своето рабо-
тење, најмалку еднаш во годината. 

(8) Агенцијата организира јавна расправа најмалку 
на пет години со цел да утврди дали: 

- универзалната услуга се обезбедува на пропиша-
ниот и соодветниот начин и 

- има даватели што се заинтересирани за обезбеду-
вање на една или повеќе услуги во рамките на универ-
залната услуга и за кој дел од територијата на Републи-
ка Македонија. 

(9) Доколку Агенцијата утврди дека универзалната 
услуга, односно услуги од опсегот на универзалната 
услуга не се обезбедуваат на пропишаниот и соодвет-
ниот начин, Агенцијата започнува постапка за опреде-
лување на давател, односно даватели на универзална 
услуга и ќе донесе одлука со која ќе ги отповика обвр-
ските за обезбедување на универзална услуга, односно 
на услугите од опсегот на универзалната услуга на 
претходниот давател на универзална услуга.   

(10) Агенцијата ја спроведува постапка за опреде-
лување на давател на универзална услуга на начин про-
пишан од страна на Комисијата на Агенцијата. 

(11) Во рок од 15 дена од конечноста на одлуката за 
определување на давателот на универзална услуга, дире-
кторот на Агенцијата му издава индивидуална дозвола. 

 
IV. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ 

 
Член 38 

Услови за обезбедување на поштенски услуги  
(1) Пред започнување, промена или престанок со 

обезбедување на поштенски услуги, секое правно или 
физичко лице е должно да достави нотификација до 
Агенцијата. 

(2) Агенцијата врз основа на податоците во нотифи-
кацијата од ставот (1) на овој член издава општо овла-
стување за обезбедување на поштенски услуги (во на-
тамошниот текст: општо овластување). 

(3) За обезбедување на универзална услуга Агенци-
јата издава индивидуална дозвола на правното лице кое 
е определено за давател на универзална услуга соглас-
но со членот 37 од овој закон. 

 
Член 39 

Нотификација 
 
(1) Агенцијата ги пропишува содржината и формата 

на нотификацијата и потребната документација која се 
доставува со нотификацијата. 

(2) Нотификацијата од членот 38 став (1) на овој за-
кон треба да ги содржи особено следниве податоци: 

- име, седиште, ЕДБ и ЕМБС на подносителот на 
нотификацијата, како и изјава од законски застапник со 
име, адреса, број за контакт и ЕМБГ, 

- вид на дејност на правното или физичкото лице, 
- датум на започнување, промена или престанок на 

работите од членот 38 став (1) на овој закон, 
- подрачје каде што ќе се обезбедуваат поштенски-

те услуги,  
- видот на поштенските услуги кои ќе се обезбеду-

ваат и 
- сите други податоци што се бараат согласно со 

прописите донесени врз основа на овој закон. 
(3) Агенцијата е должна во рок од 15 дена од денот 

на добивањето на нотификацијата од ставот (1) на овој 
член која не ги содржи сите потребни податоци и доку-
ментација од ставот (2) на овој член, да го извести под-
носителот на нотификацијата да ја дополни нотифика-
цијата со потребните податоци во рок кој не може да 
биде подолг од 30 дена. 

(4) Агенцијата по поднесената нотификација од ста-
вот (1) на овој член  издава општо овластување во рок 
од 15 дена од денот на приемот на целосната докумен-
тација. 

(5) Давателот на поштенски услуги има обврска да 
ја извести Агенцијата за промена на податоците дадени 
во нотификацијата во рок од седум дена од денот на 
настанатата промена или за престанок на обезбедува-
њето на поштенските услуги. 

 
Член 40 

Содржина на индивидуалната дозвола 
 
(1) Индивидуалната дозвола особено содржи: 
- податоци за давателот на универзална услуга, 
- права и обврска за обезбедување на универзална 

услуга на територијата на Република Македонија и 
- права и обврски кои давателот на универзалната 

услуга ги има за време на обезбедувањето на универ-
залната услуга, како што се изградбата, одржувањето, 
развојот и работата на поштенската мрежа и придруж-
ната инфраструктура, квалитетот на обезбедување на 
поштенските услуги, како и други барања и обврски 
пропишани со овој закон и подзаконските акти донесе-
ни врз основа на него. 

(2) Давателот на универзалната услуга е должен за 
сите статусни промени и промени во сопственичката 
структура да ја извести Агенцијата во рок од 30 дена 
од денот на нивното настанување. 

 
Член 41 

Содржина на општото овластување 
 
(1) Општото овластување особено содржи: 
- податоци за носителот на општото овластување, 
- видот на поштенските услуги кои ќе се обезбеду-

ваат и 
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- права и обврски за обезбедување на поштенски 
услуги согласно со овој закон и подзаконските акти до-
несени врз основа на него. 

(2) Забрането е давателот на поштенски услуги да 
обезбедува поштенски услуги кои не се наведени во 
општото овластување. 

(3) Резервираните поштенски услуги давателите се 
должни да ги обезбедуваат по цена најмалку два ипол 
пати повисока од цената по која  давателот на универ-
зална услуга ги обезбедува пратките за кореспонденци-
ја од стандардна категорија во првата тежинска стапка. 

(4) Ограничувањата за тежина и цена од ставот (3) 
на овој член се однесуваат и на услугата на директната 
пошта. 

(5) Забрането е давателите на поштенски услуги да 
обезбедуваат пратки за кореспонденција и услуги на 
директна пошта од ставовите (3) и (4) на овој член по 
цени пониски од пропишаното ограничување. 

(6) Давателот на поштенски услуги е должен за си-
те статусни промени да ја извести Агенцијата во рок од 
30 дена од денот на нивното настанување. 

 
Член 42 

Времетраење на важноста на индивидуална  
дозвола и општо овластување 

 
Индивидуалната дозвола од членот 40 и општото 

овластување од членот 41 на овој закон се со неопреде-
лено време на важење.  

 
Член 43 

Пренесување на правата и обврските  
од индивидуална дозвола и општо овластување 
 
(1) Давателот на универзална услуга не смее да ги 

пренесе правата и обврските дадени во индивидуалната 
дозвола на друго правно или физичко лице. 

(2) Давателот на поштенски услуги не смее да ги 
пренесе правата и обврските дадени во општото овла-
стување на друго правно или физичко лице. 

 
Член 44 

Измена на индивидуална дозвола  
и општо овластување по службена должност 

 
(1) Индивидуалната дозвола и општото овластува-

ње може да се изменат во секое време по службена 
должност. 

(2) Кога постапката за измена на индивидуалната 
дозвола или општото овластување е поведена по служ-
бена должност, Агенцијата е должна веднаш да ги из-
вести давателите на поштенски услуги за измената и за 
причините за измената. 

(3) Агенцијата има право да ја измени индивидуал-
ната дозвола или општото овластување по службена 
должност, доколку: 

- тоа е потребно со цел да се обезбеди ефикасно 
обезбедување на универзалната услуга, 

- јавниот интерес бара промена на опсегот на уни-
верзалната услуга, 

- тоа е потребно заради одбраната, заштитата и др-
жавната безбедност и 

- тоа се бара заради усогласување со законите на 
Република Македонија и меѓународните акти. 

(4) Агенцијата има право да го измени општото ов-
ластување доколку давателот на поштенски услуги по-
веќе не ги исполнува правата и обврските дадени во 
општото овластување. 

(5) Агенцијата издава нова индивидуална дозвола 
или општо овластување со која издадената индивиду-
ална дозвола или општо овластување се менува делум-
но или целосно. 

(6) Индивидуалната дозвола или општото овласту-
вање од ставот (5) на овој член се конечни, а незадо-
волната страна има право да покрене постапка за упра-
вен спор пред надлежен суд. 

 
Член 45 

Укинување на индивидуална дозвола  
и општо овластување 

 
(1) Индивидуалната дозвола и општото овластува-

ње можат да се укинат врз основа на решение што го 
донесува директорот на Агенцијата, согласно со Зако-
нот за општата управна постапка. 

(2) Постапката за укинување на индивидуалната 
дозвола и општото овластување, Агенцијата ја поведу-
ва по службена должност.  

(3) Доколку од објективни причини универзалната 
услуга не може да се обезбедува, Агенцијата може да ја 
укине индивидуалната дозвола само откако ќе опреде-
ли друг давател на универзална услуга. 

(4) Агенцијата ја укинува индивидуалната дозвола 
и општото овластување по службена должност, до-
колку: 

- носителот на индивидуалната дозвола и општото 
овластување повеќе не ги исполнува правата и обвр-
ските од индивидуалната дозвола и општото овластува-
ње согласно со овој закон и прописите донесени врз ос-
нова на него и 

- давателот на поштенски услуги три пати еднопо-
друго не постапи по решение за отстранување на недо-
статоците донесено од Агенцијата.  

(5) Укинувањето на индивидуалната дозвола и оп-
штото овластување е со денот на донесувањето на ре-
шението. 

(6) Решението од ставот (1) на овој член е конечно, 
а незадоволната страна има право да покрене постапка 
за управен спор пред надлежен суд. 

(7) Забрането е обезбедување на поштенски услуги 
по укинувањето на индивидуалната дозвола и општото 
овластување. 

 
Член 46 

Престанок на важност на индивидуалната  
дозвола и општото овластување 

 
(1) Индивидуалната дозвола и општото овластува-

ње по сила на закон престануваат да важат, доколку: 
- давателот на поштенски услуги престанал да по-

стои и 
- давателот на поштенски услуги не започнал да ги 

обезбедува поштенските услуги во рок од една година 
од издавањето на индивидуалната дозвола или општо-
то овластување, освен ако поинаку не е предвидено со 
истите. 

(2) За престанок на важноста на индивидуалната 
дозвола и општото овластување, Агенцијата донесува 
решение. 

(3) Решението од ставот (2) на овој член е конечно, 
а незадоволната страна има право да покрене постапка 
за управен спор пред надлежен суд. 

(4) Надоместоците што се платени за годината во 
која престанале да важат, односно се укината или изме-
нети индивидуалната дозвола и општото овластување, 
не се враќаат. 

(5) Забрането е обезбедување на поштенски услуги 
по престанок на важноста на  индивидуалната дозвола 
и општото овластување. 
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V. ПОШТЕНСКА МРЕЖА И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ 
 

Член 47 
Пристап на даватели на поштенски услуги  

до поштенската мрежа 
 
(1) Давателот на универзална услуга е должен да ји 

гради, одржува и развива поштенската мрежа и при-
дружната инфраструктура. 

(2) Давателот на универзална услуга е должен, сог-
ласно со условите утврдени со овој закон, да овозможи 
пристап до поштенската мрежа и до услуги кои се по-
врзани со обезбедувањето на поштенските услуги на 
даватели на поштенски услуги. 

(3) Давателот на универзалната услуга е должен да 
ги утврди начинот и условите за пристап до поштен-
ската мрежа, цената за пристап и други прашања повр-
зани со пристапот и во вид на понуда за пристап да ја 
достави до Агенцијата за одобрување. Давателот на 
универзалната услуга ја носи одговорноста од докажу-
вање во постапки покренати согласно со овој член. 
Агенцијата дава одобрување во рок од 30 дена.  

(4) Доколку се потребни дополнителни информа-
ции и пресметки, Агенцијата може да го продолжи ро-
кот за 15 дена откако претходно ќе го извести давате-
лот на универзалната услуга. 

(5) Агенцијата при одредување на цената за при-
стап на давателот на универзална услуга треба да му 
овозможи разумна стапка на поврат на инвестирани 
средства, земајќи ги предвид и ризиците што се соста-
вен дел од инвестициите. 

(6) Сите механизми за поврат на трошоците или ме-
тодологии за определување на цени што ги пропишува 
Агенцијата се определуваат така за да служат за промо-
вирање на ефикасна и одржлива конкуренција и за зго-
лемување на поволностите за корисниците, а Агенција-
та може да ги земе предвид цените од споредливи кон-
курентни пазари. 

(7) Предлог-цените за пристап до поштенската мре-
жа треба да бидат базирани врз основа на трошоци, 
утврдени врз недискриминаторска основа и за еднакви 
услуги еднакви за сите даватели на поштенски услуги. 
Давателот на универзалната услуга во врска со цените 
ориентирани според трошоците, има обврска да докаже 
дека цените се изведени од трошоци и дека во нив е 
вклучена и стапката за поврат на инвестицијата. При 
утврдувањето на усогласеноста на оваа обврска, Аген-
цијата може да користи сметководствени методи кои се 
независни од оние кои ги користат давателите на по-
штенски услуги, Агенцијата може, исто така, да одлучи 
да побара од давателот на универзалната услуга да ги 
оправда цените и каде што е соодветно да бара од 
истиот да ги промени цените.  

(8) Давателот на универзална услуга е должен цени-
те за пристап до поштенската мрежа да ги применува 
првиот ден од наредниот месец кој следи по месецот во 
кој е добиено одобрение од Агенција. 

(9) Давателот на универзална услуга е должен да 
склучи договор за пристап до поштенската мрежа со 
други даватели на поштенски услуги на нивно барање. 

(10) Доколку страните не го постигнат договорот од 
ставот (9) на овој член или постигнатиот договор е 
спротивен на одредбите од овој закон, Агенцијата  по 
барање на едната страна одлучува согласно со одред-
бите од Главата XII на овој закон. 

(11) Давателот на универзална услуга е должен да и 
испрати на Агенцијата копија од потпишаниот дого-
вор, како и изменувања и дополнувања, доколку ги 
има. 

(12) Доколку договорот за пристап до поштенската 
мрежа не се склучи во рок од 60 дена од денот на прие-
мот на барањето или постигнатиот договор е спротивен 
на одредбите од овој закон, на барање на една од стра-
ните Агенцијата постапува во согласнот со одредбите 
од Главата XII на овој закон. 

(13) Давателот на универзалната услуга може да од-
бие пристап до поштенската мрежа само во случаите 
кога давањето пристап до поштенската мрежа претста-
вува закана за обезбедувањето на  универзалната услу-
га и во таков случај давателот на универзалната услуга 
ја известува Агенцијата во рок од седум дена со прило-
жување на докази зошто барателот е одбиен. 

(14) При утврдувањето на цената и условите за при-
стап до поштенската мрежа, давателот на универзална-
та услуга не смее да прави разлика меѓу различните да-
ватели на поштенски услуги. 

(15) Агенцијата може, по сопствена иницијатива, да 
му наложи на давателот на универзалната услуга ис-
полнување на обврските утврдени со овој член кога 
пречката за пристап до поштенската мрежа образложе-
на од страна на давателот на универзална услуга е не-
доволна, односно необјективна. 

(16) Давателот на универзална услуга е должен на 
давателите на поштенските услуги со пристапот до по-
штенската мрежа да ги даде и поштенските кодови по-
врзани со адресни податоци врз основа на комерција-
лен договор.  

(17) Давателот на универзална услуга е должен да 
води посебно сметководство за активностите поврзани 
со пристапот до поштенската мрежа. 

(18) Страните се должни да ја штитат тајност на си-
те податоци разменети при склучувањето на договорот 
за пристап. Податоците не смеат да се користат за ни-
една друга намена или да се пренесуваат на трети лица, 
на кои таквите информации би им овозможиле конку-
рентна предност. 

(19) Агенцијата со пропис подетално ќе ги пропише 
содржината и информациите од одобрената понуда за 
пристапот од ставот (3) на овој член кои давателот на 
универзална услуга треба да ги објави. 

(20) Агенцијата може да побара од давателот на 
универзална услуга да изврши измена на одобрената 
понуда за пристап, односно да подготви и достави об-
новена и ажурирана понуда за пристап како што нала-
гаат условите на пазарот, односно прописите согласно 
со овој закон, а давателот на универзална услуга може 
да го стори тоа и по негова иницијатива. 

(21) Давателот на универзална услуга е должен да 
постапи по барањето на Агенцијата за измена на одобре-
ната понуда за пристап во рок од 30 дена од денот на 
приемот на барањето, а Агенцијата ја одобрува измената 
на понуда за пристап во рок од 30 дена од денот на неј-
зиното доставување до Агенцијата. Кога давателот на 
универзална услуга доставува до Агенцијата измена на 
одобрената понуда за пристап по сопствена иницијати-
ва, Агенцијата е должна да се произнесе по истата во 
рок од 30 дена од денот на нејзиното доставување до 
Агенцијата. 

(22) Одредбите од ставовите (7) и (18) на овој член 
кои се однесуваат на примената и објавувањето на по-
нуди за пристап се однесуваат и за измените на одобре-
ните понуди за пристап. 

 
Член 48 

Општи услови за обезбедување  
на поштенски услуги 

 
(1) Агенцијата ги пропишува Општите услови за 

обезбедување на универзална услуга во кои особено се 
содржани видовите на поштенски услуги, условите за 
прием, пренос, сортирање и дистрибуција на поштен-
ски услуги, постапките за рекламации и други услови 
поврзани со обезбедувањето. 



Стр. 20 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

(2) Давателите на поштенски услуги се должни да 
донесат општи услови за обезбедување на поштенски 
услуги и да формираат цени за поштенските услуги 
кои ги обезбедуваат.  

(3) Давателите на поштенските услуги се должни 
цените и општите услови од ставот (2) на овој член да 
ги достават до Агенцијата и да ги објават во простори-
ите на давателот на поштенските услуги на видно ме-
сто. Секоја измена на цените и општите услови од ста-
вот (2) на овој член се доставува до Агенцијата во рок 
од три дена од извршените измени. 

(4) Агенцијата со пропис ќе ги предвиди задолжи-
телните елементи на општите услови од ставот (2) на 
овој член. 

(5) Давателите на поштенски услуги се должни да 
водат евиденција за бројот на поднесените рекламации и 
начинот на нивното решавање, а податоците за бројот и 
начинот на решавањето да ги достават до Агенцијата. 
Добиените податоци од давателите на поштенски услу-
ги, Агенцијата ќе ги објави на својата веб страница. 

 
Член 49 
Штрајк 

 
(1) Давателите на поштенски услуги во случај на 

штрајк се должни да обезбедат прием, пренос, сортира-
ње и дистрибуција на поштенските пратки што се ко-
ристат во судски постапки, административни постапки 
и постапки во врска со прекршоци, како и пренос, сор-
тирање и дистрибуција на препорачани поштенски пра-
тки за потребите на одбраната и безбедноста. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член даватели-
те на поштенски услуги се должни да обезбедат ди-
стрибуција на препорачани пратки и на пратки со озна-
чена вредност што се собрани пред почетокот на 
штрајкот. 

(3) Давателите на поштенски услуги се должни да 
обезбедат дистрибуција на сите пратки кои се примени 
пред стапување на штрајк, веднаш по завршување на 
штрајкот. 

(4) Органот кој го организира штрајкот е должен да 
обезбеди поштенските пратки пристигнати за време на 
штрајкот да не бидат оштетени, изгубени или униште-
ни и сите пратки пристигнати за време на штрајкот да 
бидат дистрибуирани во рок од два дена по завршува-
ње на штрајкот. 

 
VI. ЦЕНИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОШТЕНСКИ 

УСЛУГИ И ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКИ 
 

Член 50 
Цени на универзална услуга 

 
(1) За секоја промена на цените за обезбедување на 

универзална услуга давателот на универзална услуга е 
должен да поднесе барање до Агенцијата. Барањето за 
промена на цените за обезбедување на универзална ус-
луга, треба да биде образложено со анализа на трошо-
ци, за да се утврди вистинската потреба од промената 
на цените.  

(2) Давателот на универзалната услуга ја носи одго-
ворноста од докажување во постапки покренати сог-
ласно со овој член.  

(3) По повод барањето од ставoт (1) на овој член 
Агенцијата одлучува со решение во рок од 30 дена од 
денот на приемот на целосната документација. Докол-
ку се потребни дополнителни информации и пресме-
тки, Агенцијата може да го продолжи рокот за одлучу-
вање за 15 дена откако претходно ќе го извести  давате-
лот на универзалната услуга. 

(4) Решението од ставoт (3) на овој член е конечно, 
а незадоволната страна има право да покрене постапка 
за управен спор пред надлежен суд. 

(5) Цените за обезбедување на  универзалната услу-
га, одобрени од Агенцијата, давателот на универзална-
та услуга е должен да го објави на својата веб страница 
и во деловните простории наменети за корисници на 
поштенски услуги, како и да го стави на корисниците 
на поштенските услуги на увид, по нивно барање.  

(6) Давателот на универзална услуга е должен одо-
брените цени за обезбедување на  универзалната услу-
га да ги применува првиот ден од наредниот месец кој 
следи по месецот во кој се одобрени од Агенцијата. 

(7) Давателот на универзалната услуга е должен 
одобрените цени да ги објави во јавните гласила нај-
малку осум дена пред почетокот на нивната примена. 

(8) Цените за обезбедување на универзалната услу-
га треба да бидат: 

- пристапни за сите корисници до услугите независ-
но од георгафското подрачје,  

- базирани на трошоците за ефикасно обезбедување 
на  универзална услуга, 

- транспарентни и утврдени на недискриминаторска 
основа и 

- еднакви за еднакви услуги на целата територија на 
Република Македонија. 

(9) По исклучок од ставот (8) алинеја 4 на овој член 
давателот на универзална услуга може да утврди посебни 
цени за големите корисници. Цената за големите корис-
ници треба да биде еднаква за сите големи корисници кои 
користат поштенски услуги под еднакви услови. 

(10) Агенцијата може по службена должност да по-
бара измена на цените врз основа на показатели добие-
ни од анализа на пазарот. 

(11) Агенцијата може да побара од давателот на 
универзална услуга да изврши измена на цените за 
обезбедување на универзална услуга, како што налага-
ат условите на пазарот, односно прописите согласно со 
овој закон. 

(12) Давателот на универзална услуга е должен да 
постапи по барањето на Агенцијата за измена на цени-
те за обезбедување на универзална услуга во рок од 30 
дена од денот на приемот на барањето, а Агенцијата ја 
одобрува измената на цените за обезбедување на уни-
верзална услуга во рок од 30 дена од денот на нејзино-
то доставување во Агенцијата.  

 
Член 51 

Водење на сметководство 
 
(1) Задолжени даватели на поштенски услуги кои се 

должни да придонесуваат во компензацискиот фонд се 
должни да водат посебно сметководство за функциони-
рање на компензацискиот фонд. 

(2) Давателот на универзалната услуга е должен да 
води посебно сметководство за  универзалната услуга, 
за резервираните услуги, како и за другите поштенски 
услуги што ги обезбедува. Посебното сметководство ќе 
се користи за пресметување на нето трошоците за уни-
верзалната услуга.   

(3) Агенцијата го пропишува начинот на водење на 
сметководството и други прашања кои произлегуваат 
од овој член. 

(4) Давателот на универзалната услуга не смее да ги 
субвенционира другите услуги кои ги обезбедува со 
приходите остварени со обезбедување на универзална-
та услуга.  

(5) Ревидираните сметководствени извештаи дава-
телот на универзална услуга ги доставува еднаш го-
дишно до Агенцијата. 

(6) Задолжените даватели се должни на Агенцијата 
да и доставуваат информации за сметководствениот 
систем кој го користат, како и детални сметководстве-
ни информации кои произлегуваат од овој систем.  

(7) Агенцијата го пропишува начинот на спроведу-
вањето на обврската од ставот (6) на овој член. 
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VII. ПОШТЕНСКИ ВРЕДНОСНИЦИ 
 

Член 52 
Поштенски вредносници 

 
(1) Поштенски вредносници се поштенски марки, 

стандардизирани поштенски пликови и поштенски кар-
тички со втиснати поштенски марки. 

(2) Органот на државната управа ја одобрува го-
дишната програма за издавање поштенски марки што 
ја доставува давателот на универзалната услуга. 

(3) Давателот на универзална услуга има право да: 
- издава редовни и пригодни поштенски марки, 
- издава пликови со отпечатена поштенска марка и 

поштенски картички, 
- издава пригодни поштенски жигови, 
- издава филателистички пликови кои се издаваат 

на денот на издавањето на 
поштенската марка, 
- издава каталози и други филателистички производи, 
- ги известува странските поштенски оператори кои 

се членки на Светскиот поштенски сојуз за издавањето 
на поштенски марки и 

- продава и разменува меѓународни купони за одговор. 
(4) Поштенските марки треба да бидат во соглас-

ност со условите пропишани во актите на Светскиот 
поштенски сојуз. 

 
Член 53 

Неважечки марки 
 
(1) Давателот на универзална услуга не смее да ко-

ристи неважечки поштенски марки. 
(2) За неважечки поштенски марки од ставот (1) на 

овој член се сметаат марките кои: 
- се издадени спротивно на овој закон, 
- се оштетени, 
- веќе се користени за плаќање на поштенските ус-

луги и 
- не се издадени од страна на давателот на универ-

зална услуга.  
(3) Доколку неважечката поштенска марка е ставе-

на на поштенска пратка се смета дека поштенската ус-
луга не е платена. 

 
VIII. ДОСТАВА 

 
Член 54 

Достава на поштенски пратки  
(1) Давателот на поштенските услуги е должен по-

штенските пратки да ги достави во куќните или збир-
ните поштенски сандачиња за достава или во поштен-
ските преградоци поставени во деловните простории 
на давателот на поштенските услуги, или е должен да 
ги достави во станот на примачот или во поштенските 
простории на давателот на поштенски услуги лично на 
примач или на лице овластено од него. 

(2) Судски писма и писма од управна постапка се 
доставуваат од страна на даватели на поштенски услу-
ги на начин и под услови утврдени со друг закон. 

(3) Агенцијата ги пропишува условите и начинот за 
достава на поштенски пратки со oпштите услови од 
членoт 48 ставови (1) и (2) на овој закон. 

 
Член 55 

Обврска за поставување на куќни поштенски  
сандачиња од страна на корисници  

на поштенски услуги 
 
(1) Примачот на поштенските пратки е должен да 

обезбеди поставување и одржување на куќно поштен-
ско сандаче на влез на семејна или индивидуална стан-
бена зграда, односно на влез на деловен простор, во 
кое ќе му бидат доставувани поштенските пратки. 

(2) Куќното поштенско сандаче треба да го носи 
бројот на семејната или индивидуалната станбена згра-
да или бројот на деловните простории.                                                       

(3) Куќните поштенски сандачиња од ставот (1) на 
овој член треба да се одржуваат од страна на примачот 
на начин кој ќе обезбеди сигурна достава на поштен-
ските пратки. 

(4) Давателите на поштенските услуги нема да вр-
шат достава на поштенските пратки доколку не се 
обезбедени условите од ставовите (1) и (2) на овој член 
и за истото се должни да ја известат Агенцијата. 

 
Член 56 

Обврска за поставување на поштенски сандачиња 
од страна на давател на универзална услуга 

 
(1) Давателот на универзалната услуга е должен на 

јавни места и улици да постави поштенски сандачиња 
за да обезбеди подобар пристап до неговата мрежа и 
поефикасна услуга на корисниците. 

(2) Давателот на универзалната услуга е должен да 
ги одржува поштенските сандачиња на начин што ќе 
овозможи безбедност на поштенските пратки. 

(3) Давателот на универзалната услуга е должен 
најмалку еднаш дневно, не помалку од пет работни де-
на во неделата, да собира поштенски пратки доставени 
во поштенските сандачиња од ставот (1) на овој член. 

 
IX. ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ  

НА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ 
 

Член 57 
Право на користење на поштенски услуги и право 

на приговор 
 
(1) Секоj корисник има право да користи поштен-

ски услуги согласно со општите услови  од членот 48 
ставови (1) и (2)  на овој закон и согласно со цените од 
членот 50 на овој закон. 

(2) Секој корисник на поштенски услуги има право 
на приговор на одлука или на постапка преземена од 
давателот на поштенски услуги во врска со пристапот 
до услугите и обезбедувањето на услуги. Корисникот 
може да даде приговор до давателот на поштенските 
услуги во рок од 30 дена од денот кога ќе дознае за од-
луката или постапката на давателот на поштенските ус-
луги. 

(3) Доколку давателот на поштенските услуги го 
отфрли приговорот или не донесе одлука во рок од 30 
дена од денот на приемот на приговорот, корисникот 
на поштенските услуги може со барање да поднесе ба-
рање за поведување постапка пред Агенцијата во рок 
од 15 дена по истекот на овој рок, согласно со одредби-
те од Главата XII на овој закон. 

(4) Давателите на поштенските услуги се должни да 
ја објават постапката за поднесување приговор од стра-
на на корисници на поштенски услуги во рамките на 
општите услови од членот 48 ставови (1) и (2) на овој 
закон.  

(5) Агенцијата ќе ја уреди постапката за заштита на 
интересите на корисниците на поштенските услуги 
преку утврдување на постапки за решавање на споро-
ви, согласно со овој закон. 

 
X. ПРИВАТНОСТ НА ПОШТЕНСКИТЕ ПРАТКИ 

 
Член 58 

Тајност на поштенските пратки 
 
(1) Давателите на поштенски услуги се должни да 

обезбедат неповредливост на тајноста на поштенските 
пратки. 
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(2) Правните или физичките лица кои обезбедуваат 
поштенски услуги се должни да обезбедат неповредли-
вост на тајноста на поштенските пратки и по завршува-
ње на активноста во кое биле обврзани да ја обезбедат 
тајноста. 

(3) Податоците што вработените кај давателот на 
поштенски услуги на овој член ќе ги дознаат при извр-
шувањето на работните обврски се должни да ги чува-
ат и по престанокот на работниот однос кај давателот 
на поштенските услуги. 

(4) Давателите на поштенски услуги се должни да 
воспостават систем кој ќе обезбедува неповредливост 
на тајност на поштенските услуги. 

(5) Покрај одредбите утврдени во овој член постап-
ката и начинот на обезбедување тајност на поштенски-
те пратки ќе се врши во согласност со подзаконските 
акти донесени врз основа на овој закон. 

 
Член 59 

Податоци за корисниците на поштенски услуги 
 
(1) Давателите на поштенските услуги можат да ги 

собираат и да ги обработуваат личните податоци на ко-
рисниците на поштенски услуги кои се составен дел на 
адресата на поштенската пратка, доколку тие податоци 
им се потребни за обезбедување на поштенските услуги. 

(2) Давателите на поштенските услуги се должни да 
ги обработуваат податоците од ставот (1) на овој член 
согласно со прописите со кои се регулира заштитата на 
личните податоци. 

 
XI. СОДРЖИНА НА ПОШТЕНСКИТЕ ПРАТКИ И 
ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРЕДИЗВИКАНА ШТЕТА 

 
Член 60 

Забранета содржина на поштенските пратки 
 
(1) Забрането е поштенските пратки да содржат: 
- опојни дроги, освен ако испраќачот или примачот 

не е лице кое е законски овластено да тргува или да ко-
ристи вакви материи, 

- експлозивни, запаливи, радиоактивни или други 
опасни материи, 

- живи животни, 
- предмети чиј увоз и промет се забранети во одре-

дишната земја, 
- предмети кои се опасни за вработените кај давате-

лот на поштенски услуги, 
- предмети што се забранети со актите на Светскиот 

поштенски сојуз и 
- други материи и предмети чие пренесување е за-

брането, согласно со овој и друг закон. 
(2) По исклучок од ставот (1) алинеја 2 на овој член 

опасните материи што се разменуваат меѓу надлежните 
институции можат да се пренесуваат со поштенски 
пратки на начин и под услови утврдени со закон. 

(3) По исклучок од ставот (1) алинеја 3 на овој член 
поштенските пратки, различни од пратките со означена 
вредност, е дозволено да содржат пчели, пијавици и 
свилени буби. 

(4) Давателите на поштенски услуги се должни да 
ги достават поштенските пратки што содржат материи 
или предмети од ставот (1) алинеи 1 и 2 на овој член, 
со оглед на нивната природа и степен на ризик до над-
лежните државни органи и институции. 

(5) Начинот на постапување со пратките за кои ќе 
се утврди дека содржат супстанции или предмети од 
ставот (1) на овој член се уредува со актите од членот 
48 на овој закон. 

Член 61 
Одговорност на испраќачот за содржината  

на поштенските пратки 
 
(1) Испраќачот е одговорен за внатрешното пакува-

ње на поштенската пратка. 
(2) Испраќачот е одговорен за сите штети што него-

вата пратка заради несоодветно пакување ги предизви-
кала на другите поштенски пратки, на средствата и об-
јектите кај давателите на поштенските услуги, како и 
за повреди или смрт на вработените и на други лица, 
доколку тие настанат поради тоа што пратката содрже-
ла предмети чиј пренос е забранет. 

(3) Испраќачот е должен да ја означи стварната 
вредност на содржината на пратката со означена вред-
ност. 

 
Член 62 

Одговорност на давател на поштенски услуги  
за настаната штета 

 
(1) Давателите на поштенски услуги се одговорни 

за штета настаната на препорачана поштенска пратка, 
пратка со означена вредност и пакет во случај на: 

- губење, ограбување или оштетување на пратката и 
- пречекорување на рокот за достава.  
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член даватели-

те на поштенски услуги нема да бидат одговорни ако 
докажат дека: 

- истите се предизвикани од виша сила, 
- се по вина на испраќачот, 
- надлежен орган ја одзел или ја уништил поштен-

ската пратка што содржи забранети материи или пред-
мети, 

- корисникот на поштенски услуги со измама ја 
осигурал содржината на поштенската пратка на износ 
кој ја надминува вистинската вредност на содржината,  

- поштенската пратка не е доставена како последи-
ца на неточна адреса и 

- корисникот на поштенските услуги не направил 
рекламација согласно со членот 63 од овој закон. 

(3) Во меѓународниот поштенски сообраќај давате-
лите на поштенски услуги одговараат во согласност со 
меѓународните акти што ги склучила, односно им при-
стапила Република Македонија. 

 
Член 63 

Рекламација 
 
(1) Корисниците на поштенски услуги имаат право 

да поднесат рекламација. 
(2) Испраќач има право да поднесе писмена рекла-

мација до давателот на поштенските услуги во рок од 
три месеци од денот на испраќањето на пратката.  

(3) Корисниците на поштенски услуги можат да 
поднесат рекламација за обични поштенски пратки без 
право за надоместок на штета. 

(4) Примач на поштенски услуги има право да под-
несе рекламација веднаш, ако оштетувањето е: 

- видливо од надвор и 
- во рок од 24 часа од приемот на поштенската пра-

тка ако оштетувањето не е видливо однадвор, под ус-
лов примачот да докаже дека оштетувањето или нама-
лувањето на содржината на поштенската пратка наста-
нало пред нејзиното врачување. 

(5) Доколку корисникот на поштенските услуги не 
поднел рекламација во предвидениот рок го губи пра-
вото за надоместок на штета. 

(6) Давателот на поштенските услуги е должен да 
прими рекламација и да одговори на поднесена рекла-
мација: 
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- во рок од 30 дена за поштенски пратки во вна-
трешниот поштенски сообраќај и  

- во рок од два месеца за поштенски пратки во ме-
ѓународен поштенски сообраќај. 

(7) Во случаи кога корисникот на поштенските ус-
луги нема да добие одговор на рекламацијата од дава-
телот на поштенските услуги, не му е дадена можост да 
поднесе рекламација или е незадоволен од одговорот 
по рекламацијата, има право да поднесе барање за по-
ведување постапка согласно со одредбите од Главата 
XII на овој закон до Агенцијата, во рок од 15 дена по 
истекот на рокот од ставот (6) на овој член. 

 
Член 64 

Висина за надоместок за настаната штета 
 
(1) Давателот на поштенските услуги е должен на 

корисникот на поштенските услуги да му исплати на-
доместок за настаната штета, и тоа: 

а) за губење или целосно оштетување на: 
- поштенска пратка со означена вредност во висина 

на нејзината означена вредност и 
- препорачана поштенска пратка и пакет, 15 пати од 

износот платен за услугата; 
б) за делумно оштетување на поштенска пратка или 

ограбување на пратка: 
- за поштенска пратка со означена вредност во ви-

сина на нејзината стварна настаната штета, но не пого-
лема од означената вредност и 

- за препорачана поштенска пратка и пакети, десет 
пати од износот платен за услугата и 

в) за пречекорување на рокот за достава на: 
- приоритетни поштенски пратки, се плаќа десет па-

ти од износот платен за услугата и 
- неприоритетни поштенски пратки се плаќа пет па-

ти од износот платен за услугата. 
 (2) Во случаите од ставот (1) точка а) на овој член, 

давателот на поштенските услуги покрај надоместокот 
е должен да го врати и износот платен за услугата, на-
мален за износот платен за препорачано ракување или 
ракување за пратка со означена вредност.  

(3) Ако покрај пречекорување на рокот за достава 
на препорачана поштенска пратка, пратка со означена 
вредност и пакет настане и делумно оштетување или 
ограбување на пратката, од давателот на поштенските 
услуги не може да се исплати надоместок поголем од 
означената вредност на поштенската пратка. 

(4) Висината на надоместоците за поштенски пра-
тки во меѓународниот поштенски сообраќај е утврдена 
во согласност со меѓународните акти што ги склучила, 
односно им пристапила Република Македонија. 

(5) Давателот на поштенските услуги не е одгово-
рен за индиректно настаната штета на поштенските 
пратки. 

                                                                                                                                                                                             
XII. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ 

 
Член 65 

Спогодбено решавање на спор 
 
(1) Агенцијата води постапка за спогодбено реша-

вање на спор во случаи пропишани со овој закон и про-
писите донесени врз основа на овој закон меѓу давате-
лот на универзална услуга и давателите на поштенски 
услуги во врска со пристапот до поштенската мрежа, 
како и меѓу давателите на поштенски услуги и корис-
ниците на поштенски услуги. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, Агенци-
јата започнува постапка за спогодбено решавање на 
спор на барање на една од страните во спорот или во 
случаи кога страните писмено се договориле меѓусеб-
ниот спор да се решава спогодбено во постапка пред 
Агенцијата. 

(3) Спогодбеното решавање на спорните односи ме-
ѓу странките од ставот (2) на овој член  е доброволна, 
ефикасна, брза и евтина постапка која се води пред 
Агенцијата во која страните настојуваат спорниот од-
нос да го решат на мирен начин со помош на Агенција-
та која неутрално и непристрасно на страните им пома-
га да постигнат заеднички прифатливо решение.  

(4) Постапката за спогодбено решавање на спорот, 
странките доброволно ја поведуваат, учествуваат во 
истата и во секое време можат да се откажат од истата. 

(5) Постапката за спогодбено решавање на спорот 
завршува во рок од 42 дена од денот на приемот на ба-
рањето за започнување на постапка за решавање на 
спорот, без оглед на нејзиниот исход. 

(6) Крајниот рок за решавање на спорот од ставот 
(5) на овој член може да се продолжи доколку тоа е по-
требно заради обемот на постапката, но не смее да би-
де подолг од четири месеци. Согласноста за вакво про-
должување странките ја изразуваат писмено. 

(7) Агенцијата е должна во постапката за спогодбе-
но решавање на спорот да ги има предвид и целите за 
обезбедување на ефикасна конкуренција и заштита на 
интересите на корисниците на пазарот, согласно со 
овој закон. 

(8) Кога е тоа со закон утврдено, како и кога ќе 
утврди или дознае дека со оглед на постојната фактич-
ка состојба треба заради заштита на јавниот интерес да 
се поведе управна постапка, Агенцијата ќе поведе по-
стапка по службена должност при што ќе ги земе пред-
вид и наводите од барањето од ставот (2) на овој член. 

(9) Управната постапка по службена должност од 
ставот (8) на овој член се поведува и води согласно со 
Законот за општата управна постапка доколку со овој 
закон поинаку не е уредено. 

(10) Агенцијата ги објавува на својата веб страница 
постигнатите спогодби меѓу страните, односно одлуки-
те во постапката за спогодбено решавање на споровите 
при што води сметка за примена на прописите за за-
штита и пристап на лични податоци и класифицирани 
информации. 

(11) Агенцијата го пропишува начинот на постапу-
вање при решавање на спорови. 

 
Член 66 

Арбитража 
 
Давателот на  универзалната услуга и давателите на 

поштенските услуги како корисници на поштенската 
мрежа, како и давателите на поштенските услуги и ко-
рисниците на поштенските услуги можат писмено да се 
договорат, спорот да се реши со арбитража на начин и 
по постапка утврдени со овој закон. 

 
Член 67 

Арбитражна постапка 
 
(1) Арбитражната постапка ја спроведува Арбитра-

жен совет кој се избира од список на арбитри. 
(2) Арбитражната постапка започнува со доставува-

ње на писмен предлог до Агенцијата од една или двете 
страни во спорот која го проследува до Арбитражниот 
совет. 

 
Член 68 

Список на арбитри 
 
(1) Списокот на арбитри е составен од најмалку де-

сет компетентни и стручни лица од областа на поштен-
ските услуги, техничките науки, правото, економијата 
и други области што се од значење за остварување на 
надлежностите на Агенцијата и истиот се води во 
Агенцијата. 
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(2) Арбитрите се именуваат од Комисијата, органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на поштенските услуги и други заинтереси-
рани страни. 

(3) Мандатот на арбитерот изнесува пет години со 
можност за повторно именување. 

(4) Именуваните арбитри треба да бидат непри-
страсни и независни од страните во постапката. 

 
Член 69 

Основање на арбитражни совети 
 
(1) Арбитражните совети се основаат на следниов 

начин: 
- секоја страна од спорот, во рок од седум дена од 

денот на поднесувањето на предлогот за арбитражна 
постапка, избира по еден арбитер од списокот на арби-
три и 

- двата арбитри избрани од страните во спорот, во 
рок од седум дена од денот на нивниот избор треба до-
говорно да изберат трет арбитер од списокот на арби-
три, кој ќе биде претседавач на Арбитражниот совет. 

(2) Ако изборот на претседавачот, или на кој било 
друг арбитер не е извршен во рокот утврден во ставот 
(1) на овој член, директорот на Агенцијата е должен да 
го изврши изборот на овие лица во рок од пет дена по 
истекот на утврдениот рок. 

(3) Рокот за избор на арбитри може да се продолжи 
спогодбено меѓу страните во спорот и за тоа треба да ја 
извести Агенцијата. 

 
Член 70 

Правила на постапката 
 
(1) Страните во спорот можат спогодбено да ги из-

берат правилата на постапката за Арбитражниот совет. 
(2) Во отсуство на таква спогодба Арбитражниот 

совет самостојно решава за начинот на водење на по-
стапката. 

(3) Арбитражниот совет ги сослушува страните, ги 
разгледува жалбите и приговорите и на страните им да-
ва предлози за спогодбено решавање на спорот. 

(4) Ако не може да се постигне спогодбено решава-
ње на спорот, Арбитражниот совет го решава спорот 
по сопствено убедување. 

(5) Арбитражната одлука може да биде достапна за 
јавноста, но самото досие за арбитражната постапка 
останува доверливо. 

 
Член 71 

Место и трошоци на арбитражата 
 
(1) Ако поинаку не е договорено со страните од 

спорот Арбитражниот совет го избира местото на арби-
тражната постапка. 

(2) Трошоците за арбитражата ги сносат рамноправно 
страните во спорот, освен ако поинаку не се договорат. 

 
Член 72 

Арбитражна одлука 
 
(1) Арбитражите завршуваат со донесување на од-

лука од страна на Арбитражниот совет. 
(2) Арбитрите ги донесуваат одлуките со мнозинс-

тво гласови. 
(3) Арбитражната одлука им се доставува на стра-

ните во спорот и се депонира кај Агенцијата. 
(4) Арбитражната одлука, вклучитело и заклучоци-

те утврдени во однос на фактите или законските пра-
шања, се обврзувачки за страните од спорот и се извр-
шуваат преку судовите. 

(5) Против одлуката на арбитражниот совет не е 
дозволена жалба. 

XIII. НАДЗОР 
 

Член 73 
Надлежност за вршење надзор 

 
(1) Надзор над спроведувањето на овој закон и про-

писите донесени врз основа на овој закон врши Аген-
цијата.  

(2) Надзорот од ставот (1) на овој член го вршат ра-
ководни и стручни лица од Агенцијата, овластени за 
тоа со решение на директорот на Агенцијата (во ната-
мошниот текст: овластеното лице). 

(3) Директорот на Агенцијата донесува годишна 
програма за вршење надзор и поднесува годишен изве-
штај за спроведен надзор како составен дел на годиш-
ниот извештај за работа за претходната година на 
Агенцијата за пошти. 

 
Член 74 

Надлежности на овластеното лице 
 
Овластеното лице врши надзор над спроведувањето 

на одредбите на овој закон, прописите и другите општи 
акти донесени врз основа на него, а особено над: 

- пристапот до универзална услуга, 
- квалитетот на обезбедување на универзалната ус-

луга, 
- обезбедувањето пристап до поштенската мрежа, 
- примена на цените на универзалната услуга, 
- имплементацијата на сите акти издадени од Аген-

цијата и 
- над други работи утврдени со овој закон и над 

прописите и другите општи акти донесени врз основа 
на него.  

 
Член 75 

Овластено лице 
 
(1) За овластено лице може да биде назначено лице 

кое е вработено во Агенцијата и кое има високо обра-
зование во областа на поштенскиот сообраќај, правото, 
економијата и техничките науки, со најмалку три годи-
ни работно искуство во струката. 

(2) Директорот на Агенцијата на овластеното лице 
му издава службена легитимација која му служи за до-
кажување на неговото службено својство и која е дол-
жен да ја покаже при вршењето на надзорот. 

(3) Формата и содржината на службената легитима-
ција од ставот (2) на овој член и начинот на издавање и 
одземање ги пропишува Агенцијата. Службената леги-
тимација на овластеното лице му се одзема кога му е 
одземено овластувањето или му престанал работниот 
однос во Агенцијата. 

(4) Овластеното лице има право и должност струч-
но да се оспособува за извршување на своите работи и 
задачи во согласност со програма за специјализирана 
обука донесена од директорот на Агенцијата. 

(5) Овластеното лице има право на зголемен износ 
на плата во висина од 10% до 30%. Правото на зголе-
мен износ на платата се утврдува со општите акти за 
работа на Агенцијата во зависност од одговорноста, 
видот и степенот на изложеност на ризици при извршу-
вање на работите на надзорот. 

 
Член 76 

Постапка за надзор 
 
(1) Надзорот може да биде: 
1) редовен  надзор кој опфаќа надзор над спроведу-

вањето на овој закон и прописите донесени врз основа 
на овој закон врз основа на годишната програма за вр-
шење надзор; 
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2) вонреден надзор кој по правило се врши ненаја-
вено, врз основа на поднесена иницијатива од корисни-
ци или даватели на поштенски услуги, како и во случај 
на сомневање на овластеното лице (по службена долж-
ност) и 

3) контролен надзор кој се врши по истекот на ро-
кот определен во решението донесено од страна на ди-
ректорот на Агенцијата, при што овластеното лице при 
утврдување на фактичката состојба ќе констатира дека 
субјектот на надзорот: 

- постапил по решението во целост, 
- делумно постапил по решението или 
- не постапил по решението. 
(2) За извршениот надзор овластеното лице соста-

вува записник кој го дава на субјектот на надзорот на 
потпис. 

(3) Записникот треба да содржи приказ на утврде-
ната фактичка состојба при надзорот. 

(4) Формата и задолжителните елементи од запис-
никот за извршениот надзор ги пропишува Агенцијата. 

(5) За резултатите од надзорот овластеното лице е 
должно веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот 
на извршувањето на надзорот да го извести директорот 
на Агенцијата и да му поднесе нацрт на решение заед-
но со сите списи од надзорот. Нацртот на решението го 
потпишува овластеното лице. 

(6) Во случај на утврден прекршок при надзорот, 
овластеното лице е должно веднаш да го извести дире-
кторот на Агенцијата и да му ги достави сите списи од 
надзорот заради поведување прекршочна постапка.  

(7) Постапката за надзор овластеното лице ја спро-
ведува согласно со одредбите од овој и друг закон. 

 
Член 77 

Права и обврски на субјектот 
на надзорот 

 
(1) Субјектот на надзорот е должен на овластеното 

лице при вршење надзор да му овозможи непречено 
вршење надзор.  

(2) За непречено вршење надзор одговара субјектот 
на надзорот и одговорното лице во субјектот на надзо-
рот.  

(3) Субјектот на надзорот е должен на овластеното 
лице заради вршење надзор да му овозможи: 

- влегување во просторија и превозно средство каде 
што се наоѓаат средствата и предметите за обезбедува-
ње на поштенските услуги и пратките и  

- да стави на увид и на барање на овластеното лице 
да ги даде  сите потребни информации, податоци и до-
кументација без оглед на медиумот на кој истите се чу-
ваат. 

(4) Доколку овластеното лице се сомнева дека не-
кое правно или физичко лице кое нема поднесено но-
тификација до Агенцијата обезбедува поштенски услу-
ги, правното или физичкото лице е должно на овласте-
ното лице заради вршење надзор да му овозможи: 

- влегување во просторија и превозно средство каде 
што се наоѓаат средствата и предметите за обезбедува-
ње на поштенските услуги и пратките и  

- да стави на увид и на барање на овластеното лице 
да ги даде потребните податоци и документација без 
оглед на медиумот на кој истите се чуваат. 

(5) Доколку на овластеното лице при вршење на 
надзорот не му се овозможи влегување во станбена 
просторија, овластеното лице може тоа да го стори со 
налог издаден од надлежен суд. 

(6) Субјектот на надзорот има право да дава изјави 
на записник и забелешки поврзани со надзорот со 
образложение за причините за истите. 

(7) Субјектот на надзорот има право да одбие да го 
потпише записникот ако не се согласува со фактите 
кои се наведени во записникот или му е оневозможено 
правото од ставот (6) на овој член. Одбивањето да се 
потпише записникот не го спречува натамошното вр-
шење на надзорот.  

(8) Агенцијата го пропишува начинот на вршењето 
на надзорот. 

 
Член 78 
Решение 

 
(1) Во случај на повреда на одредбите од овој закон 

или друг пропис донесен врз основа на овој закон утвр-
дена од страна на овластеното лице и констатирана со 
записник, директорот на Агенцијата донесува решение. 

(2) Со решението од ставот (1) на овој член се утвр-
дуваат услови и се наложуваат обврски, мерки и актив-
ности кои давателот на поштенски услуги е должен да 
ги исполни и изврши заради отстранување на утврде-
ните неправилности, во рокови определени соодветно 
на природата и тежината на условите и обврските.  

(3) Давателот на поштенски услуги е должен да по-
стапи по решение од ставот (1) на овој член и да ги от-
страни утврдените неправилности во утврдениот рок. 

 
Член 79 

Право на судска заштита 
 
(1) Решение на директорот на Агенцијата донесено 

во управна постапка е конечно. 
(2) Против решението од ставот (1) на овој член мо-

же да се поднесе тужба за поведување управен спор 
пред надлежен суд. 

(3) Тужбата за поведување на управен спор се под-
несува во рок од 30 дена од денот на приемот на ре-
шението и истата не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

 
XIV. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 80 

(1) Глоба во износ од 3.500 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице - давател на поштенски услуги, ако: 

- не обезбедува универзална услуга согласно со 
членот 30 став (2) од овој закон, 

- доколку со обезбедувањето на универзалната ус-
луга во девет месеци последователно или 12 месеци во 
текот на две години не го постигне  пропишаниот ква-
литет од членот 31 став (2) на овој закон, 

- еднаш годишно не достави податоци добиени со 
мерењето на квалитетот на обезбедување на универзал-
ната услуга во внатрешниот и меѓународниот поштен-
ски сообраќај (член 31 став (6)), 

- обезбедува поштенски услуги без општо овласту-
вање спротивно на членот 38 став (2) од овој закон, 

- обезбедува поштенски услуги кои не се наведени 
во општото овластување (член 41 став (2)), 

- обезбедува пратки за кореспонденција и услуги на 
директна пошта по цени пониски од пропишаното 
ограничување (член 41 ставови (3), (4) и (5)), 

- пренесува права и обврски на друго правно лице 
(член 43), 

- обезбедува поштенски услуги и по престанок на 
важноста на  индивидуалната дозвола и општото овла-
стување (член 46 став (5)), 

- обезбедува поштенски услуги и по укинување на 
индивидуалната дозвола или општото овластување 
(член 45 став (7)), 

- не гради, не ја одржува и не ја развива поштенска-
та мрежа (член 47 став (1)), 
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- не овозможи пристап до поштенска мрежа соглас-
но со членот 47 став (2) од овој закон, 

- не достави понуда за пристап на одобрување (член 
47 став (3)), 

- не постапува во услови на штрајк согласно со чле-
нот 49 од овој закон, 

- применува цени кои не се одобрени од Агенцијата 
(член 50), 

- не води посебно сметководство согласно со чле-
нот 51 ставови (1) и (2) од овој закон, 

- врши субвенционирање на други услуги спротив-
но на членот 51 став (4) од овој закон, 

- издава поштенски марки спротивно на членот 52 
од овој закон, 

- достави поштенска пратка спротивно на членот 54 
став (1) од овој закон,  

- не ја штити тајноста на поштенските пратки при 
обезбедувањето на поштенските услуги од членот 58 
на овој закон, 

- обезбедува поштенски пратки со забранета содр-
жина (член 60), 

- не овозможи влегување на овластеното лице сог-
ласно со членот 77 ставови (3) алинеја 1 и (4) алинеја 1 
од овој закон, 

- не стави на увид и на барање на овластеното лице 
да не ги даде сите потребни информации, податоци и 
документација согласно со членот 77 ставови (3) али-
неја 2 и (4) алинеја 2 од овој закон и 

- не постапи по решение и не ги отстрани утврдени-
те неправилности во утврдениот рок (член 78 став (3)). 

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече и на одговорното 
лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на 
овој член. 

(3) За прекршоците од ставот (1) на овој член на 
правното лице, покрај глобата, може да му се изрече и 
привремена забрана на вршење одделна дејност во тра-
ење од шест месеци до три години. 

(4) За прекршоците од ставот (2) на овој член на од-
говорното лице во правното лице, покрај глобата, може 
да му се изрече и забрана на вршење професија, деј-
ност или должност во траење од една до три години. 

 
Член 81 

(1) Глоба во износ од 1.500 до 2.500 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице - давател на поштенски услуги, ако: 

- не дава на располагање информации и финансиски 
податоци на Агенцијата заради извршување на нејзи-
ните надлежности (член 25 став (1)), 

- не доставува податоци за вкупниот приход (член 
35 став (1)), 

- затвoра поштенската единица без добиена соглас-
ност (член 36 став (6)), 

- не склучува договор за пристап со даватели на по-
штенски услуги (член 47 став (9)), 

- при утврдување на цена и условите за пристап до 
поштенската мрежа прави разлика меѓу различните да-
ватели на поштенски услуги (член 47 став (14)), 

- не предвиди цени и општи услови од членот 48 
став (2) на овој закон, 

- формира цени за големите корисници спротивни 
на членот 50 став (9) од овој закон, 

- користи неважечки поштенски марки спротивно 
на членот 53 став (1) од овој закон и 

- го попречува вршењето на надзорот на овластено-
то лице (член 77 став (1)). 

(2) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице 
во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој 
член. 

Член 82 
(1) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице - давател на поштенски услуги, ако: 

- не постави поштенски сандачиња (член 56 став (1)), 
- не ги одржува поштенските сандачиња во соглас-

ност со членот 56 став (2) од овој закон и 
- не прима или не одговори на рекламации од ко-

рисници на поштенски услуги согласно со членот 63 
став (6) од овој закон.  

(2) Глоба во износ од 100 до 300 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече и на одговорното лице во 
правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член. 

 
Член 83 

(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице - давател на поштенски услуги, ако: 

- не дава на располагање информации и финансиски 
податоци на Агенцијата заради извршување на нејзи-
ните надлежности (член 25 став (1)), 

- не доставува податоци за вкупниот приход (член 
35 став (1)), 

- обезбедува поштенски услуги без општо овласту-
вање (член 38 став (2)), 

- обезбедува поштенски услуги кои не се наведени 
во општото овластување (член 41 став (2)), 

- обезбедува пратки за кореспонденција и услуги на 
директна пошта по цени пониски од пропишаното 
ограничување (член 41 ставови (3), (4) и (5)), 

- пренесува права и обврски на друго правно лице 
(член 43), 

- обезбедува поштенски услуги и по укинување на 
општо овластување (член 45 став (7)), 

- обезбедува поштенска услуга и по престанок на 
важноста на општото овластување (член 46 став (5)), 

- не предвиди цени и општи услови од членот 48 
став (2) на овој закон, 

- не води посебно сметководство согласно со чле-
нот 51 став (1) од овој закон, 

- достави поштенска пратка спротивно од членот 54 
став (1) на овој закон,  

- не ја штити тајноста на поштенските пратки при 
обезбедувањето на поштенските услуги од членот 58 
на овој закон, 

- врши пренос на поштенски пратки чиј пренос е за-
бранет (член 60), 

- не прима и не одговори на рекламации од корис-
ници на поштенски услуги согласно со членот 63 став 
(6) од овој закон,  

- го попречува вршењето на надзорот на овластено-
то лице согласно со членот 77 став (1) од овој закон, 

- не овозможи влегување на овластеното лице сог-
ласно со членот 77 ставови (3) алинеја 1 и (4) алинеја 1 
од овој закон, 

- не стави на увид и на барање на овластеното лице 
не ги даде сите потребни информации, податоци и до-
кументација согласно со членот 77 ставови (3) алинеја 
2 и (4) алинеја 2 од овој закон и 

- не постапи по решение и не ги отстрани утврдени-
те неправилности во утврдениот рок (член 78 став (3)). 

(2) За прекршоците од ставот (1) на овој член на 
физичко лице, покрај глобата, може да му се изрече и 
забрана на вршење професија, дејност или должност во 
траење од една до три години. 

 
Член 84 

Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на физичко 
лице - давател на поштенски услуги, ако: 

- не прима и не одговори на рекламации од корис-
ници на поштенски услуги согласно со членот 63 став 
(6) од овој закон.  
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Член 85 
Постапка за едукација 

 
(1) Доколку при вршењето на надзорот овластеното 

лице утврди дека е сторена неправилност од членoвите 
56 ставови (1) и (2)  и 63 став (6)  на овој закон, е долж-
но да состави записник во кој ќе ја утврди сторената 
неправилност со укажување за отстранување на утвр-
дената неправилност во определен рок и со истовреме-
но врачување на покана за спроведување на едукација 
на лицето или субјектот каде што е утврдена неправил-
носта при вршењето на надзорот.  

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, 
како и начинот на спроведување на едукацијата ги про-
пишува Комисијата на Агенцијата. 

(3) Едукацијата ја организира и спроведува овласте-
ното лице во рок не подолг од осум дена од денот на 
спроведувањето на надзорот. 

(4) Едукацијата може да се спроведува за повеќе 
утврдени исти или истородни неправилности, за едно 
или повеќе лица. 

(5) Доколку во закажаниот термин лицето над кое 
се спроведува едукација не се јави на едукацијата ќе се 
смета дека едукацијата е спроведена. 

(6) Доколку лицето над кое се спроведува едукација 
се јави на закажаната едукација и истата ја заврши ќе 
се смета дека е едуциран по однос на утврдената не-
правилност.  

(7) Доколку овластеното лице при спроведување на 
контролниот надзор утврди дека се отстранети утврде-
ните неправилности од ставот (1) на овој член, со зак-
лучок се запира постапката за надзор, а доколку утврди 
дека не се отстранети утврдените неправилности, овла-
стеното лице е должно веднаш да го извести директо-
рот на Агенцијата и да му ги достави сите списи од 
надзорот заради поведување прекршочна постапка.  

(8) Агенцијата води евиденција за спроведената 
едукација на начин пропишан од Комисијата на Аген-
цијата. 

 
Член 86 

Постапка за порамнување 
 
(1) За прекршоците утврени со овој закон пред под-

несување барање за поведување на прекршочна по-
стапка, овластеното лице е должно на сторителот на 
прекршокот да му предложи постапка за порамнување. 

(2) Кога овластеното лице ќе го констатира прекр-
шокот од ставот (1) на овој член составува записник во 
кој се забележуваат битните елементи на прекршокот, 
времето, местото и начинот на сторување на прекршо-
кот, описот на дејствието на прекршокот и лицата за-
текнати на самото место. Записникот го потпишуваат 
овластеното лице и сторителот. 

(3) Ако сторителот го признае прекршокот овласте-
ното лице му издава платен налог заради наплата на 
глобата за прекршокот.  

(4) Со потписот на платниот налог се смета дека 
сторителот на прекршокот се согласува да ја плати 
изречената глоба. 

(5) Сторителот на прекршокот од ставот (1) на овој 
член е должен да ја плати глобата во рок од осум дена 
од денот на приемот на платниот налог на сметка на 
Буџетот на Република Македонија означена во платни-
от налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот 
утврден во овој став ќе плати само половина од изрече-
ната глоба. 

(6) Доколку сторителот на прекршокот одбие да се 
потпише на платниот налог овластеното лице евиден-
тира дека лицето одбило да се потпише. 

(7) Доколку сторителот на прекршокот не се согла-
си на постапка за порамнување или во утврдениот рок 
не ја плати глобата, овластеното лице е должно веднаш 
да го извести директорот на Агенцијата и да му ги до-
стави сите списи од надзорот заради поведување пре-
кршочна постапка. 

(8) Агенцијата води евиденција за прекршочните 
постапки за порамнување. 

 
XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 87 

Започнатите постапки до денот на влегувањето во 
сила на овој закон ќе продолжат пред Агенцијата сог-
ласно со Законот за поштенските услуги (“Службен 
весник на Република Македонија“ број 9/2008).  

   
Член 88 

Претседателот и членовите на Комисијата како ор-
ган на Агенцијата и директорот на Агенцијата, имену-
вани до денот на влегувањето во сила на овој закон, 
продолжуваат со работа до истекот на мандатот за кој 
се именувани. 

 
Член 89 

Статутот на Агенцијата ќе се усогласи со одредбите 
на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

 
Член 90 

(1) Постојниот давател на универзална услуга по 
влегувањето во сила на овој закон ќе продолжи да ја 
обезбедува универзалната услуга заедно со резервира-
ната услуга врз основа на индивидуална дозвола изда-
дена од Агенцијата во согласност со Законот за по-
штенските услуги (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 9/2008) се до истекот на рокот на важе-
ње на дозволата. 

(2) Правните и физичките лица кои имаат добиено 
индивидуална и стандардна дозвола или одобрение за 
обезбедување на поштенски услуги ќе продолжат со 
нивното обезбедување на начин и под услови пропи-
шани со овој закон. 

(3) Заради спроведување на овој закон Агенцијата 
може да побара од лицата од ставот (2) на овој член до-
полнителни податоци доколку смета дека е потребно. 

 
Член 91 

(1) Подзаконските прописи чие донесување е пред-
видено со овој закон ќе се донесат во рок од шест месе-
ци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

(2) До донесувањето на прописите од ставот (1) на 
овој член ќе се применуваат постојните прописи. 

 
Член 92 

(1) Давателот на универзалната услуга со денот на 
влегувањето во сила на овој закон има ексклузивно 
право да обезбедува резервирани поштенски услуги до 
31 декември 2014 година. 

(2) По истекот на рокот од ставот (1) на овој член 
престануваат да важат одредбите од членот 41  ставови 
(3), (4) и (5), членот 80 став (1) алинеја 6 и членот 83 
став (1) алинеја 5 на овој закон. 

 
Член 93 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон преста-
нува да важи Законот за поштенските услуги (“Службен 
весник на Република Македонија“ број 9/2008). 

 
Член 94 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 
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L I G J 
PËR SHËRBIME POSTARE 

 
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Lënda e Ligjit 
 
Me këtë ligj rregullohen kushtet, mënyra dhe 

procedurat për sigurimin e shërbimeve postare në 
komunikacionin e brendshëm postar dhe ndërkombëtar, të 
drejtat dhe detyrimet e dhënësve dhe shfrytëzuesve të 
shërbimeve postare, përcaktohen pozita juridike, 
kompetencat, organizimi dhe puna e Agjencisë për Posta 
dhe rregullohen çështje tjera lidhur me veprimtarinë 
postare. 
 

Neni 2 
Zbatimi dhe qëllimet e Ligjit 

 
(1) Dispozitat e këtij ligji zbatohen për të gjithë 

dhënësit e shërbimeve postare në komunikacionin e 
brendshëm dhe ndërkombëtar postar.  

(2) Për procedurat që përcaktohen me këtë ligj 
zbatohen dispozitat  e Ligjit për procedurën e përgjithshme 
administrative, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar 
ndryshe.  

(3) Qëllimet e këtij ligji janë: 
- sigurimi i shërbimeve postare, 
- sigurimi i shërbimit universal në të gjithë territorin e 

Republikës së Maqedonisë,  
- përcaktimi i mënyrës së financimit të shërbimit 

universal për sigurimin e tyre të përhershëm, 
- përcaktimi i standardeve për kualitet të sigurimit të 

shërbimit universal dhe përcaktimi i sistemit për zbatimin e 
këtyre standardeve,  

- mbrojtja e interesave të shfrytëzuesve të shërbimeve 
postare, 

- mundësimi i konkurrencës në sferën e shërbimeve 
postare sipas kushteve objektive, transparente dhe 
jodiskriminuese, në mënyrë graduale dhe të kontrolluar me 
qëllim që të garantohet sigurimi i shërbimeve universale,  

- zhvillimi i infrastrukturës postare në të gjithë 
territorin e Republikës së Maqedonisë për sigurim më 
kualitativ të shërbimeve postare,   

- formimi i çmimeve për shërbime postare mbi parme 
objektive, transparente dhe jodiskriminuese dhe 

- funksionimi i shërbimeve postare në interes të 
Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 3 

Interesi publik 
 
Sigurimi i shërbimit universal dhe emetimi i pullave 

postare dhe letrave postare me vlerë, si dhe përpunimi, 
mirëmbajtja, zhvillimi dhe puna në rrjetin postar dhe 
infrastrukturën shoqëruese janë punë me interes publik.  

 
Neni 4 

Definicione 
 
Nocione të caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë 

kuptimin si vijojnë: 
- shërbim postar është shërbim i adresuar me adresë të 

plotë që duhet të bartet nga ana e dhënësit të shërbimeve 
postare. Në dërgesën postare bëjnë pjesë dërgesa për 
korrespodencë, dërgesa për persona të verbër, posta 
direkte, libra, katalogë, gazeta, magazina periodike dhe 
pako që përmbajnë mall me ose pa vlerë të shënuar,    

- dërgesa për korrespodencë është komunikimi në 
formë të shkruar të çfarëdo qoftë mediumi fizik që duhet të 
bartet dhe dorëzohet në adresën e shënuar nga dërguesi në 
vetë dërgesën ose në mbështjellësen e saj, nga ana e 
dhënësit të shërbimeve postare. Libra, katalogë, gazeta, 
magazina periodike dhe pako nuk llogariten për dërgesa 
për korrespodencë,  

- postë direkte është komunikimi që përbëhet vetëm 
nga materiali reklamues, marketingu ose propagandistik 
me porosi identike e cila i dërgohet numrit më të madh të 
personave dhe dorëzohet në adresën që e ka shënuar 
dërguesi në vet porosinë ose në mbështjellësen e saj. 
Llogaritë, faturat dhe raportet financiare nuk llogariten për 
postë direkte. Komunikimi që përmban kombinim nga 
materiali reklamues dhe dërgesa tjera në të njëjtën 
mbështjellëse, nuk llogariten si postë direkte, 

- pako është dërgesë postare me madhësi dhe peshë të 
caktuar e cila përmban mall me ose pa vlerë të shënuar, 

- dërgesë me rekomandim është shërbimi me të cilin në 
mënyrë paushalle garantohet kundër rrezikut të humbjes,  
vjedhjes ose dëmtimit të pakos, me të cilën dërguesit me 
kërkesë të tij, i sigurohet dëshmi për dorëzimin e dërgesës 
pranuesit,  

- dërgesa me vlerë të shënuar është shërbimi me të cilin 
sigurohet dërgesa postare deri në vlerën që e ka shënuar 
dërguesi në rast të humbjes, vjedhjes ose dëmtimit të 
dërgesës,  

- shërbime postare janë shërbimet që përfshijnë pranim, 
bartje, klasifikim dhe distribuim të dërgesave postare në 
komunikacionin e brendshëm dhe ndërkombëtar postar,                                  

- shërbim universal është pakoja me shërbime të 
caktuara postare të cilat vazhdimisht sigurohen në të gjithë 
territorin e Republikës së Maqedonisë, me kualitet të 
caktuar dhe çmime të arsyeshme për shfrytëzuesit e 
shërbimit, 

- qasje në rrjetin postar është qasja në kapacitetet, 
mjetet, lokalet dhe/ose shërbimet të cilitdo dhënësi të 
shërbimeve postare në kushte të caktuara, për sigurimin e 
shërbimeve postare, 

- shërbime postare të rezervuara janë pranimi, 
klasifikimi, bartja dhe distribuimi i dërgesave për 
korrespodencë në komunikacionin e brendshëm postar dhe 
për dërgesa që vijnë nga komunikacioni ndërkombëtar 
postar me peshë deri në 50 gramë. Në shërbim të rezervuar 
bën pjesë shërbimi i postës direkte, në kuadër të 
kufizimeve të njëjta për peshë, 

- trup i pavarur rregullator është personi juridik me 
autorizime publike, që e kryen funksionin e rregullimit të 
tregut të shërbimeve postare, 

- dhënës i shërbimeve postare është personi vendas, ose 
i huaj juridik ose fizik i cili siguron shërbime postare në 
pajtim me këtë ligj, 

- dhënës i shërbimeve universale është dhënësi i 
shërbimeve postare i cili siguron shërbim universal në 
territorin e Republikës së Maqedonisë në pajtim me këtë 
ligj, 

- leje individuale është akti të cilin ia lëshon Agjencia 
për Posta dhënësit të shërbimeve postare me të cilën 
përcaktohen të drejta dhe detyrime për sigurimin e 
shërbimit universal, e plotësuar me të drejtat dhe detyrimet 
nga autorizimi i përgjithshëm,  

- autorizim i përgjithshëm është akti me të cilin 
Agjencia dhënësit të shërbimeve postare i jep të drejtë për 
sigurimin e shërbimeve postare në pajtim me notifikacionin 
e parashtruar, 

- rrjet postar është organizim i sistemit dhe mjeteve që 
përdoren nga dhënësi i shërbimeve universale për:  

• pranim të dërgesave postare nga dhënësi i shërbimeve 
universale nga pikat e qasjes në të gjithë territorin,  

• manipulim dhe bartje të dërgesave postare nga pikat 
për qasje në qendrën distributive dhe  

• distribuim në adresën e shënuar në dërgesë, 
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- pika për qasje janë të gjitha llojet e objekteve fizike të 
dhënësit të shërbimit universal, duke përfshirë edhe arkat 
postare të vendosura në vendet publike ose në lokalet e  
dhënësit të shërbimit universal, ku dërgesat postare mund 
të jepen nga shfrytëzuesit, 

- shfrytëzues i shërbimeve postare është personi juridik 
dhe fizik i cili si dërgues ose pranues shfrytëzon shërbime 
postare, 

- dërgues është personi juridik ose fizik i cili dërgon 
dërgesa postare, 

- pranues është personi juridik ose fizik ku janë 
adresuar dërgesat postare, 

- pranim i dërgesave postare është procedura e marrjes 
së dërgesave postare nga ana e dhënësit të shërbimeve 
postare, 

- shpërndarja është proces i cili përbëhet nga 
klasifikimi në qendrën e shpërndarjes për dërgesë të 
dërgesave postare pranuesit, 

- person i autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes është 
personi i punësuar në Agjencinë për Posta me autorizime të 
veçanta dhe përgjegjësi të përcaktuara me këtë dhe ligj 
tjetër që kryen mbikëqyrje dhe 

- subjekt i mbikëqyrjes është personi juridik ose fizik i 
cili kryen shërbime postare për të cilin kryhet mbikëqyrja. 

 
II. KOMPETENCA NË SFERËN E SHËRBIMEVE 

POSTARE 
 

Neni 5 
Organe kompetente 

 
Për kryerjen e punëve nga sfera e shërbimeve postare të 

miratuara me këtë ligj, kompetente janë: 
- organi i administratës shtetërore kompetent për 

kryerjen e punëve nga sfera e shërbimeve postare (në 
tekstin e mëtutjeshëm: organi  i administratës shtetërore) 
dhe  

- Agjencia për Posta (në tekstin e mëtutjeshëm: 
Agjencia). 
 

Neni 6 
Kompetencat e organit të administratës shtetërore 
 
Organi i administratës shtetërore:  
- e zbaton politikën e Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë në sferën   e shërbimeve postare, 
- e përpilon rregullativën ligjore nga sfera e 

veprimtarisë postare në bashkëpunim me Agjencinë, 
- e përpilon Strategjinë për zhvillim të shërbimeve 

postare dhe e dorëzon për miratim në Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë, 

- e promovon zhvillimin e konkurrencës dhe 
liberalizimin në sferën e shërbimeve postare, 

- i koordinon dhe harmonizon punët nga sfera e 
shërbimeve postare, 

- i zbaton dispozitat me fuqi ligjore për kryerjen e 
veprimtarisë nga sfera e shërbimeve postare në gjendje 
lufte dhe të jashtëzakonshme,  

- bashkëpunon me organin e administratës shtetërore 
kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mbrojtjes dhe 
organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e 
punëve nga sfera e punëve të brendshme në lidhje me 
çështjen nga sfera e shërbimeve postare që i përket 
mbrojtjes dhe sigurisë, 

- e përfaqëson Republikën e Maqedonisë në organizatat 
ndërkombëtare në sferën e shërbimeve postare dhe 
komunikacionit postar, negocion dhe nënshkruan 
marrëveshje bilaterale dhe ndërkombëtare në sferën e 
shërbimeve postare dhe komunikacionit postar në emër të 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe  

- kryen edhe punë tjera të përcaktuara me këtë ligj. 

Neni 7 
Trup i pavarur rregullator 

 
(1) Trup i pavarur rregullator në sferën e shërbimeve 

postare është Agjencia.  
(2) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë është 

themelues i Agjencisë. Prona dhe mjetet për punë të 
Agjencisë janë në pronësi të Republikës së Maqedonisë, 
kurse i shfrytëzon dhe me to menaxhon Agjencia.  

(3) Agjencia themelohet si e pavarur dhe si person 
joprofitabil juridik, që kryen autorizim publik të 
përcaktuara me këtë ligj.  

(4) Agjencia në punën e saj dhe gjatë miratimit të 
vendimeve në kuadër të autorizimeve të saj është e pavarur 
nga organet tjera shtetërore ose nga personi tjetër publik 
juridik ose shoqëri tregtare që kryen veprimtari nga sfera e 
shërbimeve postare dhe është e paanshme ndaj tyre. 

(5) Puna e Agjencisë është publike. 
(6) Agjencia e merr statusin e personit juridik me 

regjistrim në Regjistrin Qendror të Republikës së 
Maqedonisë. 

(7) Selia e Agjencisë është në Shkup. 
(8) Me qëllim të realizimit të aktiviteteve të caktuara në 

kuadër të kompetencave të saj, Agjencia mund të 
angazhojë persona tjerë nga vendi dhe të huaj juridikë dhe 
fizikë, duke e pasur parasysh konfliktin e interesave.  
 

Neni 8 
Fushëveprimi i punës së Agjencisë 

 
(1) Agjencia kryen punë të përcaktuara me këtë ligj dhe 

dispozitat e miratuara në bazë të këtij ligji, si dhe në bazë 
të Strategjisë për zhvillim të shërbimeve postare në 
Republikën e Maqedonisë, si dhe marrëveshjeve 
ndërkombëtare nga sfera e shërbimeve postare që i ka 
lidhur ose të cilat i ka pranuar Republika e Maqedonisë. 

(2) Agjencia siguron respektim të obligimeve që dalin 
nga Direktivat e Unionit Evropian dhe Aktet e Lidhjes 
Postare Botërore. 

(3) Agjencia gjatë kryerjes së punëve nga fushëveprimi 
i saj siguron: 

- kushte për sigurim të vazhdueshëm, të rregullt dhe 
pandërprerë të shërbimit universal,  

- mundësim të qasjes së barabartë në shërbimin 
universal për shfrytëzuesit në lidhje me kualitetin, çmimin 
dhe cilësinë,  

- nxitje të qasjes në rrjetin postar,  
- promovim dhe mbrojte të konkurrencës në sferën e 

shërbimeve postare dhe 
- hapje të tregut me qëllim të krijimit të tregut unik të 

shërbimeve postare. 
 

Neni 9 
Kompetencat e Agjencisë 

 
Për realizimin e punëve nga neni 8 i këtij ligji, 

Agjencia është kompetente që: 
- të miratojë dhe të zbatojë akte nënligjore në bazë të 

këtij ligji, 
- ta sigurojë mbrojtjen e shërbimeve universale,  
- të sigurojë kushte për qasje të shfrytëzuesve në 

shërbimin universal, 
- të zbatojë procedurë për përcaktimin e dhënësit të 

shërbimit universal,  
- të miratojë vendim për përcaktimin e dhënësit të 

shërbimit universal,  
- të japë autorizim të përgjithshëm për sigurimin e 

shërbimeve postare gjatë notifikacionit të parashtruar, 
- të mundësojë dhe sigurojë kushte për qasje të njëjtë 

në rrjetin postar,  
- ta ndjekë sigurimin e shërbimit universal,  
- të formojë fond kompensues dhe të menaxhojë me 

mjetet nga fondi kompensues,  
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- t'i miratojë dhe kryejë kontroll të shpenzimeve për 
sigurim të shërbimit universal,   

- ta ndjekë punën e dhënësve të shërbimeve postare në 
pajtim me këtë ligj dhe dispozitat e miratuara në bazë të tij,  

- ta ndjekë zhvillimin e tregut të shërbimeve postare 
dhe ta promovojë konkurrencën e tregut të shërbimeve 
postare, 

- të kryejë mbikëqyrje dhe kontroll të punës së 
dhënësve të shërbimeve postare dhe të ndërmarrë masa në 
pajtim me ligjin kundër dhënësve të shërbimeve postare të 
cilët nuk i zbatojnë dispozitat e këtij ligji dhe rregullat e 
miratuara në bazë të këtij ligji,  

- të udhëheqë procedura administrative dhe të marrë 
vendime për procedurë administrative në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji dhe të Ligjit për procedurë të 
përgjithshme administrative,  

- të udhëheqë procedura për zgjidhjen e konflikteve 
ndërmjet dhënësve të shërbimeve postare dhe 
shfrytëzuesve të tyre, ndërmjet dhënësit të shërbimeve 
universale dhe dhënësve tjerë të shërbimeve postare,  

- të kërkojë të dhëna dhe informata nga dhënësit e 
shërbimeve postare, 

- të vendosë, mirëmbajë dhe azhurnojë bazë elektronike 
të të dhënave,  

- të japë mendim dhe të marrë pjesë gjatë përpilimit të 
ligjeve, dispozitave dhe akteve tjera që u përkasin 
shërbimeve postare, si dhe gjatë lidhjes, përkatësisht qasjes 
së Republikës së Maqedonisë në marrëveshjet 
ndërkombëtare nga sfera e shërbimeve postare dhe ta 
sigurojë zbatimin e tyre,  

- të bashkëpunojë me organe dhe institucione tjera 
shtetërore,  

- ta kryejë punën e saj në mënyrë transparente dhe 
jodiskriminuese, duke u mundësuar palëve të interesuara të 
japin vërejtje dhe komente në lidhje me iniciativat, masat 
dhe vendimet e Agjencisë,  

- të sigurojë informata për shfrytëzuesit dhe dhënësit e 
shërbimeve postare dhe organizatave dhe trupave 
ndërkombëtare, 

- ta realizojë aplikimin e standardeve nacionale dhe 
ndërkombëtare dhe dispozitave teknike në sferën e 
shërbimeve postare,  

- të marrë pjesë në punën e organizatave 
ndërkombëtare dhe shoqatave të trupave nacionalë 
rregullatorë në sferën e shërbimeve postare dhe 

- të kryejë edhe punë tjera në pajtim me këtë ligj dhe 
rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji. 

 
Neni 10 

Statuti i Agjencisë 
 
(1) Puna e Agjencisë më afërsisht rregullohet me 

Statutin e Agjencisë. 
(2) Statuti i Agjencisë posaçërisht përmban dispozita 

për: 
- shenjën mbrojtëse dhe selinë e Agjencisë,  
- përgatitjen dhe përdorimin e vulës së Agjencisë,  
- përfaqësimin e Agjencisë, 
- procedurën për emërimin dhe shkarkimin e drejtorit të 

Agjencisë, 
- procedurën për miratimin e akteve nënligjore dhe 

akteve të përgjithshme të Agjencisë,  
- procedurën për punësim në Agjenci, 
- procedurën për shpërblim dhe dënim të të punësuarve 

në Agjenci,  
- procedurën për aftësim profesional dhe 

profesionalizim të të punësuarve në Agjenci, 
- obligimin për të punësuarit në lidhje me ruajtjen e 

besueshmërisë së të dhënave dhe  
- dispozita tjera me rëndësia për punën e Agjencisë. 
(3) Statuti i Agjencisë është i arritshëm publikisht dhe 

shpallet në ueb faqen e Agjencisë.  

Neni 11 
Ndikimi i publikut 

 
(1) Organet shtetërore dhe Agjencia kanë obligime që 

gjatë përcaktimit të masave që i përkasin tregut për 
shërbimet postare edhe para marrjes së vendimeve me 
zbatim të përgjithshëm të cilat në mënyrë të rëndësishme 
ndikojnë në treg, si dhe gjatë miratimit të dispozitave ta 
marrin parasysh dhe mendimin e palëve të interesuara.  

(2) Agjencia i shpall propozimet e dispozitave dhe i 
fton të gjitha palët e interesuara t'i japin propozimet e tyre 
sugjerime në periudhë që nuk duhet të jetë më e shkurtër se 
15 ditë nga dita e shpalljes së propozimeve të rregullave.  

(3) Agjencia mund të organizojë debat publik për 
dispozitat e propozuara, në të cilin mund të ftohen 
përfaqësuesit e të gjitha palëve të interesuara që t'i 
prezantojnë pikëpamjet dhe qëndrimet e veta për lëndën e 
propozuar të debatit.  

(4) Pas skadimit të afatit nga paragrafi (2) të këtij neni, 
e para miratimit të rregullës, Agjencia ka për detyrë që 
publikisht t'i shpallë mendimet dhe komentet e 
parashtruara, me ç'rast informatat dhe të dhënat e fshehta 
nuk publikohen.  
 

Neni 12 
Përgjegjësia për punën e Agjencisë 

 
(1) Agjencia për punën e saj përgjigjet para Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë. 
(2) Agjencia për punën e saj obligohet që në Kuvendin 

e Republikës së Maqedonisë të dorëzojë raport vjetor për 
punën për vitin paraprak dhe program vjetor për punën për 
vitin e ardhshëm.  

(3) Raporti vjetor për punën për vitin paraprak 
dorëzohet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë deri 
më 31 mars në vitin rrjedhës dhe i njëjti posaçërisht 
përmban: 

- raport për aktivitetet e kryera të Agjencisë në vitin 
paraprak,  

- raport për gjendjen e tregut të shërbimeve postare në 
Republikën e Maqedonisë në vitin paraprak, 

- raport për gjendjen e mjeteve në fondin kompensues 
për shërbime universale gjatë formimit të tij, 

- raport për zbatimin e planit financiar të Agjencisë për 
vitin paraprak dhe raport financiar për vitin paraprak 
(llogari vjetore) dhe 

- raport revizor të përpunuar nga revizorë të jashtëm 
dhe të pavarur. 

(4) Programi vjetor për punën e Agjencisë për vitin e 
ardhshëm dorëzohet në Kuvendin e Republikës së 
Maqedonisë deri më 30 nëntor në vitin vijues, kurse 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e miraton më së voni 
deri më 31 dhjetor në vitin e njëjtë. Programi vjetor për 
punë, përmban:  

- program për punën për vitin e ardhshëm,  
- plan financiar për vitin e ardhshëm dhe 
- vendim për vlerën e poenit nga neni 28 paragrafi (6) i 

këtij ligji ligj.  
 (5) Raporti vjetor dhe programi vjetor për punën e 

Agjencisë nga paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni, 
publikisht janë të arritshëm dhe të njëjtët publikohen në 
ueb faqen e Agjencisë. 

 
Neni 13 

Organet e Agjencisë  
Organet e Agjencisë janë komisioni dhe drejtori. 
 

Neni 14 
Komisioni  

(1) Komisioni përbëhet nga pesë anëtarë që i emëron 
dhe shkarkon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me 
propozim të Komisionit për Çështje të Zgjedhjeve dhe 
Emërimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. 
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(2) Komisioni nga radhët e anëtarëve të vet zgjedh dhe 
shkarkon kryetar dhe zëvendëskryetar të Komisionit në 
mënyrën dhe procedurën e përcaktuar në Rregulloren për 
punën e Komisionit.  

(3) Si anëtarë të Komisionit mund të emërohen persona 
të cilët janë shtetas të Republikës së Maqedonisë dhe kanë 
kryer arsim të lartë nga sfera e shkencave teknike, 
komunikacioni postar, drejtësia ose ekonomia, me përvojë 
pune mbi pesë vjet dhe me njohuri të posaçme nga sfera e 
komunikacionit postar.  

(4) Anëtarët e Komisionit emërohen me mandat prej 
pesë vitesh. 

(5) Anëtarët e Komisionit nuk mund të emërohen më 
shumë se dy mandate të njëpasnjëshme. 

(6) Anëtarët e Komisionit emërohen jo më vonë se 30 
ditë para  skadimit të mandatit të paraardhësve të tyre. 
Nënkryetari është i detyruar që ta njoftojë Komisionin për 
Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve të Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë, për skadimin e mandatit të 
anëtarëve të Komisionit jo më vonë se 60 ditë para 
skadimit të tij.  

(7) Nëse procedura për emërim nuk ka përfunduar para 
skadimit të mandatit të Komisionit, anëtarët e Komisionit 
mandati i të cilëve ka skaduar, do të vazhdojnë ta kryejnë 
funksionin e tyre, por jo më shumë se gjashtë muaj.  

(8) Gjatë kohës së mandatit të tij, anëtarët e Komisionit 
nuk mund të jenë deputetë të Kuvendit të Republikës së 
Maqedonisë, anëtarë të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, persona që kryejnë detyra në organet dhe 
trupat e partive politike, anëtarë të organeve administrative 
dhe mbikëqyrëse të ndërmarrjeve publike, si dhe anëtarë të 
llojit tjetër të asociacionit të personave fizikë dhe juridikë 
të cilët do të mund të shkaktojnë konflikt të interesave. 

(9) Anëtari i Komisionit, bashkëshorti i tij martesor ose 
jashtëmartesor, si dhe farefisi i afërt në vijë të drejtë deri në 
brezin e dytë, nuk mund të kenë pjesëmarrje ose aksione, 
direkt ose indirekt në persona juridikë që kryejnë aktivitete 
që drejtpërdrejtë janë në kompetencë të Agjencisë.  

(10) Nëse anëtari i Komisionit ka interes privat direkt 
ose indirekt në lidhje me marrjen e vendimeve në 
kompetencë të Komisionit, anëtari është i detyruar që për 
këtë ta njoftojë Komisionin. Komisioni vendos për 
ekzistimin e interesit të tillë dhe pjesëmarrjen e atij anëtari 
në vendimmarrje për atë çështje. 
 

Neni 15 
Mënyra e punës dhe vendimmarrjes 

së Komisionit 
 
(1) Komisioni punon dhe vendos në mbledhje.  
(2) Vendimet e Komisionit merren me shumicën e 

votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Komisionit.  
(3) Kryetari i Komisionit i konvokon mbledhjet e 

Komisionit me propozim me shkrim të Drejtorit të 
Agjencisë ose me propozim me shkrim të tre anëtarëve të 
Komisionit. Kryetari i Komisionit i kryeson mbledhjet e 
Komisionit dhe e përfaqëson Komisionin, e në rast të 
mungesës ose pengesës së tij, obligimet i kryen 
zëvendëskryetari  i Komisionit. 

(4) Si anëtarë të Komisionit mund të emërohen persona 
të punësuar në persona tjerë juridikë, por jo edhe në 
persona tjerë juridikë të cilët mund të jenë në konflikt 
interesash, në pajtim me këtë ligj. 

(5) Anëtarët e Komisionit kanë të drejtë në: 
- kompensim mujor në lartësi deri në dy rroga mujore 

mesatare në Republikën e Maqedonisë sipas të dhënave të 
shpallura nga Enti Shtetëror i Statistikës në pajtim me 
Statutin e Agjencisë dhe  

- kompensim për shpenzime të udhëtimit për ata 
anëtarë të Komisionit që jetojnë jashtë Shkupit kur janë të 
pranishëm në mbledhje të Komisionit dhe kompensim për 
shpenzime të udhëtimit, vendosje dhe mëditje për udhëtim 
zyrtar në pajtim me ligj. 

(6) Kompensimi mujor nga paragrafi (5) i këtij neni 
nuk paguhet nëse në muajin vijues nuk mbahet mbledhje, 
si dhe për joprani në mbledhjen e mbajtur.  

(7) Mjetet e kompensimit mujor dhe të shpenzimeve 
tjera nga paragrafi (5) i këtij neni të anëtarëve të 
Komisionit, sigurohen nga mjetet e Agjencisë të 
përcaktuara me planin financiar.  

(8) Vendimet që i merr Komisioni publikohen në ueb 
faqen e Agjencisë, në afat prej shatë ditësh nga dita e 
mbajtjes së mbledhjes. 

(9) Puna e Komisionit dhe mënyra e marrjes së 
vendimeve më afërsisht rregullohet me Rregulloren e 
punës së Komisionit.  

 
Neni 16 

Kompetencat e Komisionit 
 
Komisioni është kompetent që: 
- të miratojë statut pas marrjes të pëlqimit paraprakisht 

nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, 
- të miratojë akte nënligjore dhe akte tjera për zbatimin 

e këtij ligji, 
- të miratojë akte të përgjithshme për punën e 

Agjencisë, të përcaktuara me Statutin e Agjencisë, e me 
propozim të drejtorit të Agjencisë, 

- të miratojë rregullore për punën e saj në pajtim me 
këtë ligj dhe Statutin e Agjencisë,  

- të miratojë vendime për vlerën e poenit,  
- ta miratojë raportin vjetor për punën për vitin 

paraprak të Agjencisë dhe llogarinë vjetore, 
- ta miratojë programin vjetor për punën për vitin e 

ardhshëm të Agjencisë, 
- ta emërojë dhe shkarkojë drejtorin e Agjencisë në 

pajtim me këtë ligj dhe në procedurën e përcaktuar në 
Statutin e Agjencisë, 

- ta ndjekë zbatimin e programit vjetor për punën e 
Agjencisë nëpërmjet raporteve tremujore të dorëzuara nga 
drejtori i Agjencisë, 

- të bashkëpunojë me organe dhe institucione tjera 
shtetërore, organe të njësive të vetadministrimit lokal dhe 
me organizata joqeveritare dhe shoqata të qytetarëve në 
Republikën e Maqedonisë, 

- të japë mendime, rekomandime dhe propozime në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe organe dhe 
institucione tjera shtetërore nga sfera e komunikacionit 
postar dhe 

- të kryejë edhe punë të tjera të miratuara me këtë ligj 
dhe Statutin e Agjencisë.  

 
Neni 17 

Shkarkimi i anëtarit të Komisionit 
 
(1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, me propozim 

të Komisionit për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve të 
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, mund të shkarkojë 
anëtar të Komisionit para kalimit të mandatit: 

- me kërkesë të tij, 
- nëse është gjykuar për vepër penale për të cilën i është 

kumtuar dënim me burg në kohëzgjatje më shumë se 
gjashtë muaj ose i është kumtuar masë kundërvajtëse për 
ndalimin e ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës, në kohëzgjatje më shumë se gjashtë muaj dhe  

- nëse pa arsye ka munguar në tri mbledhje të 
njëpasnjëshme të Komisionit ose gjithsej në pesë mbledhje 
gjatë një viti.  

(2) Mosdorëzimi i raportit vjetor për punën ose 
programit vjetor për punën e Agjencisë në Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë, mund të jetë shkak për 
shkarkim kolektiv të Komisionit. 
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Neni 18 
Drejtori i Agjencisë 

 
(1) Komisioni zgjedh drejtor të Agjencisë nëpërmjet 

shpalljes publike. Kandidati duhet të jetë me arsimim të 
lartë dhe përvojë pune mbi pesë vjet. Gjatë zgjedhjes do të 
merret parasysh përvoja profesionale dhe menaxhuese në 
sferën në kompetencë të Agjencisë. 

(2) Komisioni obligohet që të zgjedhë drejtor jo më 
vonë se 30 ditë para skadimit të mandatit të drejtorit.  

(3) Drejtori, bashkëshorti i tij martesor ose 
jashtëmartesor, si dhe farefisi i afërt ne vijë të drejtë deri në 
brezin e dytë, nuk mund të ketë pjesëmarrje ose aksione, 
direkt ose indirekt në persona juridikë që kryejnë aktivitete 
që drejtpërdrejt janë në kompetencë të Agjencisë.  

(4) Drejtori është profesionalisht i angazhuar në 
Agjenci me orar pune të plotë. 
 

Neni 19 
Të drejtat dhe obligimet e drejtorit 

 
(1) Drejtori udhëheq me punën e Agjencisë, është 

përgjegjës për punën ligjore të Agjencisë dhe i kryen punët 
vijuese: 

- e përfaqëson dhe e paraqet Agjencinë, 
- nënshkruan marrëveshje në emër të Agjencisë, 
- merr vendime për çështje për të cilët nuk vendos 

Komisioni, 
- e propozon Statutin, raportin vjetor të punës dhe 

programin vjetor për punën e Agjencisë, 
- jep autorizime në kuadër të kompetencave të tij, 
- merr vendime për çështje në kompetencë të 

Agjencisë, 
- miraton aktvendime për persona udhëheqës dhe 

profesionistë për kryerjen e mbikëqyrjes, 
- kujdeset për zbatimin e akteve nënligjore dhe akteve 

tjera të cilat i miraton Komisioni dhe  
- kryen edhe punë tjera të miratuara me këtë ligj dhe 

Statutin e Agjencisë. 
(2) Drejtori ka të drejtë të jetë i pranishëm dhe të marrë 

pjesë në mbledhjet e Komisionit pa të drejtë vote. 
(3) Drejtori obligohet që Komisionit t'i dorëzojë raporte 

kuartale për realizimin e programit vjetor për punën e 
Agjencisë. 

(4) Mandati i drejtorit është pesë vjet, me mundësi edhe 
për një mandat pasues. 

(5) Drejtori në Komision mund të parashtrojë dorëheqje 
me shkrim, nga funksioni i tij.  

(6) Nëse mandati i drejtorit ka përfunduar, kurse 
procedura për zgjedhjen e drejtorit nuk ka përfunduar, 
drejtori vazhdon ta ushtrojë funksionin derisa nuk zgjidhet 
drejtori, por jo më shumë se gjashtë muaj. 

 
Neni 20 

Shkarkimi i drejtorit 
 
(1) Drejtori mund të shkarkohet nga Komisioni në 

rastet vijuese: 
- me kërkesë të tij, 
- në rast të pengimit për ushtrimin e funksionit për 

shkak të sëmundjes më gjatë se gjashtë muaj,  
- pranimi i funksionit ose punës që janë në kundërshtim 

me funksionin e tij të drejtorit,  
- nëse është i gjykuar për vepër penale për të cilën i 

është shqiptuar dënim me burg në kohëzgjatje më shumë se 
gjashtë muaj ose i është kumtuar sanksion kundërvajtës 
ndalim i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
në kohëzgjatje më shumë se gjashtë muaj,  

- shkelja e dispozitave të këtij ligj ose të rregullave të 
miratuara në bazë të tij që mund të përcaktohet nga raporti 
vjetor për punën e Agjencisë ose  

- keqpërdorimi i funksionit sipas raportit revizor nga 
neni 12 i këtij ligji. 

(2) Drejtori kundër të cilit ka filluar procedura për 
shkarkim, paraprakisht njoftohet për dyshimet e mundshme 
dhe i mundësohet mbrojtje para Komisionit. 

(3) Vendimi për shkarkimin e drejtorit mes tjerash 
duhet t'i përmbajë shkaqet për shkarkimin e tij, të 
arsyetuara hollësisht dhe i njëjti shpallet në ueb faqen e 
Agjencisë në afat prej shtatë ditësh nga dita e miratimit të 
tij. 

(4) Nëse drejtori është shkarkuar, kurse procedura për 
emërimin e drejtorit nuk ka përfunduar, funksionin drejtor 
do ta ushtrojë personi i punësuar në shërbimin profesional 
të Agjencisë, i cili për atë qëllim do të autorizohet nga 
Komisioni për periudhë jo më të gjatë se tre muaj. 
 

Neni 21 
Organizimi dhe punësimi në  

Agjenci 
 
(1) Për kryerjen e punëve të Agjencisë formohet 

shërbim profesional organizimi i të cilit, fushëveprimi i 
punës dhe kushtet për punësim më afërsisht rregullohen me 
aktet e organizimit të brendshëm dhe sistematizimin e 
punëve dhe detyrave, në pajtim me Ligjin për marrëdhënie 
pune.   

(2) Dispozitat nga Ligji për nëpunës shtetërorë nuk 
zbatohen te të punësuarit në Agjenci.  

 
Neni 22 

Transparenca në punën e  
Agjencisë 

 
(1) Agjencia organizon mbledhje publike dy herë në vit 

me të gjithë personat e interesuar, me qëllim që t'u 
mundësojë që të njoftohen me punën e Agjencisë dhe t'u 
jepet mundësi t'i shprehin qëndrimet dhe mendimet e veta 
për përparimin e gjendjeve në sferën e shërbimeve postare 
në Republikën e Maqedonisë.  

(2) Agjencia me akt të përgjithshëm më afërsisht i 
rregullon: 

- procedurat për mënyrën e pranimit të propozimeve 
nga palët e interesuara,  

- mënyrën dhe vendin e shpalljes së vendimeve të veta 
dhe akteve të tjera,  

- të dhënat dhe informatat që Agjencia do t'i shpallë, si 
dhe mënyrën e qasjes te të njëjtat dhe  

- mënyrën e bashkëpunimit me përfaqësuesit e 
organizatave të shfrytëzuesve të shërbimeve postare. 

 
Neni 23 

Financimi, kontabiliteti dhe revizioni  
i Agjencisë 

 
(1) Puna e Agjencisë financohet nga: 
- mjetet e realizuara nga të hyrat nga kompensimet e 

parapara me këtë ligj dhe 
- donacione, hua dhe ndihma tjera financiare dhe 

teknike.  
(2) Plani financiar i Agjencisë, që është pjesë përbërëse 

e programit vjetor për punën për vitin e ardhshëm të 
Agjencisë, e përcakton Komisioni Plani financiar i 
Agjencisë përmban të dhëna për të ardhurat e parapara dhe 
shpenzimet për vitin e ardhshëm.  

(3) Mjetet e parealizuara nga plani financiar i 
Agjencisë nga viti paraprak barten në planin financiar të 
Agjencisë për vitin e ardhshëm. 

(4) Revizionin e punës materiale dhe financiare të 
Agjencisë e kryen revizori i jashtëm dhe i pavarur i 
zgjedhur në pajtim me Ligjin për furnizime publike.  

(5) Agjencia obligohet që të udhëheqë kontabilitet të 
posaçëm për mjetet në fondin kompensues për shërbim 
universal, pas formimit të tij, si dhe për mjetet nga puna e 
Agjencisë. 
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Neni 24 
Pagesa e detyrimeve me para 

 
(1) Pagesën e detyrimeve me para, në emër të 

kompensimeve dhe shpenzimeve të këtij ligji, subjektet 
obligohen që ta kryejnë në mënyrë dhe në afate të caktuara 
me akte të veçanta të miratuara nga ana e drejtorit të 
Agjencisë, në pajtim me Ligjin për procedurë të 
përgjithshme  administrative. 

(2) Aktet e veçanta nga paragrafi (1) të këtij neni, kanë 
karakter të dokumentit përmbarues dhe përfaqësojnë bazë 
për zbatimin e procedurës për arkëtim të detyrueshëm në 
pajtim me Ligjin për përmbarim.  

 
Neni 25 

Sigurimi i të dhënave dhe informatave nga dhënësit e 
shërbimeve postare 

 
(1) Dhënësit e shërbimeve postare obligohen që 

Agjencisë, për kryerjen e kompetencave të veta, rregullisht 
t'i dorëzojnë të dhëna dhe informata financiare të lidhura 
me sigurimin e shërbimeve postare. 

(2) Agjencia i përcakton llojet e të dhënave dhe 
informatave financiare të lidhura me sigurimin e shërbimit 
postar nga paragrafi (1) të këtij neni. 

(3) Me përjashtim nga paragrafi (1) të këtij neni, 
dhënësit e shërbimeve postare janë të obliguar dhe me 
kërkesë të Agjencisë të dorëzojnë informata dhe të dhëna, 
në sasi dhe në afatin e përcaktuar në kërkesë. Në kërkesë 
Agjencia e thekson shkakun  për informatat dhe të dhënat e 
kërkuara.  

(4) Informatat dhe të dhënat nga paragrafi (3) i këtij 
neni të cilat i kërkon Agjencia duhet të jenë të arsyetuara, 
të mbështetura në bazë të arsyeshme dhe proporcionale me 
qëllimin për të cilin do të përdoren. 

(5) Agjencia gjatë kryerjes së kompetencave të veta 
bashkëpunon me organe dhe trupa tjerë shtetërorë, për 
çështje që janë në lidhje me shërbimet postare.  

(6) Agjencia, trupat tjerë rregullatorë dhe organet dhe 
trupat tjerë nga paragrafi (5) të këtij neni, janë të obliguar 
që të shkëmbejnë të dhëna dhe informata që janë të 
nevojshme për kryerjen e kompetencave të veta, vëllimi i 
shkëmbimit i të cilave është i kufizuar në të dhëna dhe 
informata që janë adekuate dhe proporcionale për qëllimet 
për të cilat shkëmbehen. 

(7) Agjencia mundet që informatat e fshehta të marra 
nga trupa tjerë rregullatorë dhe organet tjera shtetërore dhe 
trupa nga paragrafi (5) i këtij neni, t'i shfrytëzojë vetëm për 
qëllime për të cilat ato janë kërkuar me respektimin e 
fshehtësisë së të njëjtave. 

 
Neni 26 

Evidenca dhe ruajtja e të dhënave nga dhënësit e 
shërbimeve postare 

 
(1) Agjencia mban evidencë dhe e ruan dokumentacion 

që përmban të dhëna për: 
- dhënësit e shërbimeve postare, 
- marrëveshjet për qasje në rrjetin postar të lidhur 

ndërmjet dhënësit të shërbimit universal dhe dhënësve të 
shërbimeve postare, 

- llogaritë për kompensime dhe shpenzime për 
sigurimin e shërbimit universal, 

- të dhëna për rrjetin postar dhe infrastrukturën postare 
dhe  

- të dhëna tjera që i përcakton Agjencia. 
(2) Agjencia mban evidencë dhe i ruan të dhënat për 

dhënësit e shërbimeve postare, që kanë të bëjnë me: 
- emrin, selinë, logon, NUT, NUAS, numrin dhe datën 

e regjistrimit në Regjistrin Qendror të Republikës së 
Maqedonisë, emrin dhe adresën e përfaqësuesit juridik për 
personat juridikë; 

- notifikacionin për shërbimet postare, 

- të dhënat për lejen e dhënë, ose autorizimin e 
përgjithshëm, për llojet e shërbimeve postare dhe të dhënat 
tjera që janë pjesë përbërëse të lejes ose autorizimit, si dhe 
të dhëna për ndërprerjen e vlefshmërisë së tyre, 

- të dhënat për informim dhe të dhënat për vendime të 
mundshme për ndalim të sigurimit të shërbimeve postare, 

- të dhënat për përmbushjen e detyrimeve të dhënësve 
të shërbimeve postare që dalin nga ky ligj, 

- të dhënat për sanksionet që janë kumtuar për 
kundërvajtje të kryer, në pajtim me këtë ligj dhe  

- dokumentet e tjera që do t'i përcaktojë Agjencia. 
(3) Agjencia mban evidencë dhe e ruan dokumentin 

nga paragrafi (1) të këtij neni në bazën e vet elektronike të 
të dhënave. 

 
Neni 27 

Qasja në dokumentacionin e Agjencisë 
 

(1) Dokumentacioni për të cilin Agjencia mban 
evidencë në bazën elektronike të të dhënave në përputhje 
me nenin 26 të këtij ligji, është i kapshëm publikisht përveç 
të dhënave të fshehta. 

(2) Dokumentacioni nga paragrafi (1) i këtij neni ka të 
bëjë me: 

- dokumentet e Agjencisë nga neni 26 i këtij ligji, 
- dokumentacionin për mbikëqyrje të kryer dhe kontroll 

të tregut postar, 
- të dhënat, informatat dhe publikimet për të cilat 

Agjencia konsideron se kontribuojnë për treg të hapur dhe 
konkurrues postar dhe 

- dokumentet e tjera për dhënësit e shërbimeve postare 
që do t'i përcaktojë Agjencia.  

(3) Për publikun nuk do të jetë i arritshëm 
dokumentacioni, nëse nuk është rregulluar ndryshe me këtë 
ligj, ndërsa ka të bëjë me:  - aktet për personat e 
punësuar në Agjenci dhe akte për organizimin dhe 
sistematizimin e brendshëm të Agjencisë,  

- dokumentacionin personal dhe shëndetësor për të 
punësuarit dhe dokumentacionin tjetër zbulimi i të cilit do 
të nënkuptojë cenim të privatësisë,    

- dokumentet që përmbajnë informata për pronën e 
ofruesve të shërbimeve postare,  

- dokumentet për sekrete zyrtare, informata komerciale, 
financiare dhe teknike, për ofruesit e shërbimeve postare,  

- dokumentet e dorëzuara te gjykatat kompetente deri 
në përfundimin e procedurës,  

- dokumentet të cilat kanë të bëjnë me konteste 
ndërmjet ofruesve të shërbimeve postare dhe ndërmjet 
ofruesve të shërbimeve postare dhe shfrytëzuesve të 
shërbimeve postare deri në përfundimin e kontestit dhe  

- dokumentet që nuk janë të arritshme për publikun me 
fuqi të ligjit.  

(4) Agjencia obligohet që t'i japë për inspektim 
dokumentet nga paragrafi (3) të këtij neni, me kërkesë të 
gjykatës për udhëheqje të procedurës gjyqësore.  

(5) Me statusin e Agjencisë përcaktohet obligimi i të 
punësuarve për ruajtjen e fshehtësisë së të dhënave të cilat 
nuk janë të arritshme publikisht. 
 

Neni 28 
Obligimi për pagesë të kompensimit ndaj Agjencisë 

 
(1) Dhënësit e shërbimeve postare obligohen që 

Agjencisë t'i paguajnë kompensim në bazë vjetore, prej 
përpara, për vitin rrjedhës, për shpenzimet për punë të 
Agjencisë për kryerjen e kompetencave të përcaktuara me 
këtë ligj.  

(2) Kompensimin nga paragrafi (1) të këtij neni, 
dhënësit e shërbimeve portare obligohen që ta paguajnë më 
së voni deri në 31 janar për çdo vit në llogari të Agjencisë.  

(3) Lartësia e kompensimit nga paragrafi (1) të këtij 
neni, e paraqet prodhimin nga numri i poenëve dhe vlera e 
poenit.   
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(4) Numri i poenëve nga paragrafi (3) të këtij neni, për 
sigurimin e shërbimeve postare në komunikacionin e 
brendshëm postar në bazë të autorizimit të përgjithshëm, 
është: 

- prej 20 deri në 50 poenë për dërgesa postare deri në 2 
kg, 

- prej 20 deri në 50 poenë për pako deri në 10 kg, 
- 10 poenë plotësues për shërbime me vlerë dhe me 

rekomandim dhe 
- 10 poenë për dërgesa postare mbi 2 kg dhe pako mbi 

10 kg. 
(5) Numri i poenëve nga paragrafi (3) të këtij neni, për 

sigurimin e shërbimeve postare në komunikacionin 
ndërkombëtar postar në bazë të autorizimit të përgjithshëm, 
është: 

- 25 poenë për dërgesa deri në 2 kg, 
- 25 poenë për pako deri në 10 kg dhe 
- 5 poenë për dërgesa postare mbi 2 kg dhe pako mbi 

10 kg. 
(6) Numri i poenëve nga paragrafi (3) të këtij neni, për 

sigurimin e shërbimeve universale në bazë të lejes 
individuale është 50 000 poenë, pa dallim të numrit të 
dhënësve të shërbimit universal në territorin e Republikës 
së Maqedonisë.  

(7) Vlerën e poenit nga paragrafi (3) të këtij neni, e 
përcakton Komisioni i Agjencisë në nivel vjetor, me 
vendim. Në llogaritjen e vlerës së poenit, merren parasysh 
zërat e shpenzimeve nga plani financiar i Agjencisë për 
kryerjen e aktiviteteve dhe detyrave të dhëna në programin 
vjetor për punën e Agjencisë. Vendimi për vlerën e poenit 
përmban arsyetim për shkaqet e pranimit apo ndryshimit të 
vlerës së poenit dhe qëllimet të cilat planifikohen të arrihen 
në këtë mënyrë.   

(8) Mënyrën e përcaktimit të numrit të poenëve për 
sigurimin e shërbimeve postare në kufijtë e përcaktuar në 
paragrafi (4) alinetë 1 dhe 2 të këtij neni, e përcakton 
Komisioni i Agjencisë, me ç'rast merren parasysh lloji dhe 
sasia e shërbimeve postare që i siguron dhënësi i 
shërbimeve postare.  

(9) Sasia e dërgesave postare për persona të verbër dhe 
pjesërisht të verbër, nuk merret parasysh gjatë përcaktimit 
të numrit të poenëve. 

(10) Vendimi nga paragrafi (9) i këtij neni, është pjesë 
përbërëse e planit vjetor për punën e Agjencisë. Vendimi 
bashkë me arsyetimin shpallen në "Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë". 

(11) Drejtori i Agjencisë miraton aktvendim, me të 
cilin përcaktohet lartësia e kompensimit nga paragrafi (1) 
të këtij neni. 

(12) Aktvendimi nga paragrafi (11) i këtij neni është 
përfundimtar, ndërsa pala e pakënaqur ka të drejtë të ngritë 
procedurë për kontest administrativ para gjykatës 
kompetente.  

 
III. SHËRBIMI UNIVERSAL 

 
Neni 29 

Shtrirja e shërbimit universal 
 
(1) Çdo shfrytëzues ka të drejtë shërbimi universal i cili 

sigurohet me kualitet të përcaktuar me çmime të kapshme 
në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë. 

(2) Shërbimi universal i përfshin: 
- pranimin, bartjen, klasifikimin dhe shpërndarjen e 

dërgesave postare me peshë deri në 2 kg,   
- pranimin, bartjen, klasifikimin dhe shpërndarjen e 

pakove me peshë deri në 10 kg,   
- dërgesat e rekomanduara postare dhe dërgesat me 

vlerë të shënuar dhe  
- pranimin, bartjen, klasifikimin dhe shpërndarjen e 

dërgesave postare për persona të verbër dhe për persona me 
shikim pjesërisht të dëmtuar.   

(3) Agjencia mund ta rritë shtrirjen e shërbimit 
universal me pako deri në peshë e cila nuk është më e 
madhe se 20 kg dhe mund të përkufizojë kushte të posaçme 
për dërgimin e pakove të këtilla në varësi nga gjendja e 
tregut të shërbimeve postare në Republikën e Maqedonisë, 
si dhe në varësi nga nevojat e shfrytëzuesve të shërbimeve 
postare.  

(4) Për dimensionet dhe karakteristikat e tjera të 
dërgesave postare në komunikacionin ndërkombëtar postar, 
zbatohen aktet e Lidhjes Postare Botërore.  

(5) Shërbimi universal i përkufizuar me këtë ligj i 
përfshin shërbimet postare nga komunikacioni postar i 
brendshëm dhe ndërkombëtar .  
 

Neni 30 
Sigurimi i shërbimit universal 

 
(1) Shërbimi universal sigurohet në tërë territorin e 

Republikës së Maqedonisë vazhdimisht, me kualitet të 
përcaktuar dhe me çmime të arritshme për të gjithë 
shfrytëzuesit.  

(2) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që ta 
sigurojë shërbimin universal çdo ditë pune, mirëpo jo më 
pak se pesë herë në javë, së paku një grumbullim dhe një 
dërgim të dërgesave postare në banesën apo lokalet e secilit 
person juridik apo fizik.    

(3) Sigurimi i shërbimit universal mund të ndërpritet 
vetëm në rast të fuqisë madhore apo në kushte të cilat 
paraqesin rrezik për dhënësin e shërbimit universal.  

(4) Të dhënat dhe informatat për shërbimin universal të 
cilat dhënësi i shërbimit universal obligohet t'i shpallë, janë 
të përcaktuara me këtë ligj dhe aktet nënligjore të miratuara 
në bazë të tij.    
 

Neni 31 
Kualiteti i sigurimit të shërbimit universal 

 
(1) Agjencia i përcakton kërkesat për kualitetin e 

shërbimeve të përfshira me shërbimin universal, parametrat 
për kualitetin dhe matjen e tyre, në pajtim me CEN 
standardet të përcaktuara për matjen e kualitetit të 
shërbimit universal.  

(2) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që ta 
sigurojë shërbimin universal në pajtim me kërkesat e 
përcaktuara për kualitet nga paragrafi 1 i këtij neni.  

(3) Agjencia e ndjek kualitetin e shërbimit universal 
dhe sipas nevojës ndërmerr masa adekuate në pajtim me 
këtë ligj.  

(4) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që të kryejë 
matje të kualitetit të sigurimit të shërbimit universal në 
komunikacionin postar të brendshëm dhe ndërkombëtar, në 
bazë të metodologjisë së përcaktuar në pajtim me CEN 
standardet.    

(5) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që ta 
dërgojë metodologjinë nga paragrafi (4) të këtij neni për 
miratim në Agjenci.  

(6) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që ta kryejë 
matjen e kualitetit të sigurimit të shërbimit universal në 
komunikacionin postar të brendshëm dhe ndërkombëtar, 
nëpërmjet kompanisë së pavarur të caktuar nga ana e tij. Të 
dhënat nga matja e kryer një herë në vit i dërgon në 
Agjenci.  

(7) Agjencia i kontrollon të dhënat nga paragrafi (6) të 
këtij neni dhe mundet me detyrë zyrtare të zbatojë 
procedurë të revizionit për kontrollin e vërtetësisë së tyre 
nëpërmjet kompanisë së pavarur, në llogari të dhënësit të 
shërbimit universal.  

(8) Agjencia i përpunon dhe i vlerëson të dhënat e 
marra me matjen e kualitetit të sigurisë së shërbimit 
universal dhe të njëjtat i publikon në ueb faqen e vet.  
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(9) Nëse dhënësi i shërbimit universal nuk i arrin 
parametrat e përcaktuara për kualitetin tri herë të 
njëpasnjëshme, Agjencia mund të fillojë procedurë për 
revokimin e tij dhe të caktojë dhënës të ri të shërbimit 
universal.   
 

Neni 32 
Kompensimi për sigurimin e shërbimit 

universal 
 
(1) Dhënësi i shërbimit universal ka të drejtë të 

kompensimit të shpenzimeve neto që janë bërë me 
sigurimin e shërbimit universal, nëse dëshmon se 
shpenzimet janë më të larta nga të hyrat e realizuara nga 
sigurimi i shërbimit universal në vitin paraprak.  

(2) Dhënësi i shërbimit universal ka të drejtë të 
kompensimit me të cilin do të mbulohet dallimi ndërmjet të 
hyrave dhe shpenzimeve nga paragrafi (1) të këtij neni.  

(3) Metodologjia e përcaktimit të shpenzimeve neto të 
dhënësit të shërbimit universal dhe llogaritjen e tyre, si dhe 
mënyrën e llogaritjes së kompensimit nga paragrafi (1) të 
këtij neni, i përcakton Agjencia.  

 
Neni 33 

Procedura për realizimin e të drejtës për kompensimin 
e shpenzimeve neto për sigurimin e shërbimit universal 

 
(1) Për realizimin e të drejtës për kompensim nga neni 

32 paragrafi (1) të këtij ligji, dhënësi i shërbimit universal 
në Agjenci parashtron kërkesë. Me kërkesë është e 
nevojshme që të parashtrojë edhe llogari për shpenzimet 
neto të bëra me përmbushjen e obligimit për sigurimin e 
shërbimit universal, të mbështetur me raportin financiar 
dhe informata tjera të kontabilitetit, të bazuara në raportin e 
reviduar vjetor për vitin paraprak, jo më vonë se 31 marsi i 
vitit rrjedhës.  

(2) Agjencia e kontrollon vërtetësinë e të dhënave, me 
ç'rast mund të angazhojë revizor të pavarur.  

(3) Të dhënat e bëra për revizionin nga paragrafi (2) të 
këtij neni i paguan dhënësi i shërbimit universal.  

(4) Në kërkesë të Agjencisë dhënësi i shërbimit 
universal obligohet që t'i dërgojë të gjitha të dhënat dhe 
informatat të cilat kanë të bëjnë me shpenzimet neto për 
sigurimin e obligimit nga shërbimi universal.  

(5) Drejtori i Agjencisë miraton aktvendim me të cilin 
përcaktohet lartësia e kompensimit, përkatësisht aktvendim 
me të cilin në bazë të llogaritjeve përcakton se dhënësi i 
shërbimit universal nuk ka të drejtë të kompensimit apo ka 
të drejtë të kompensimit më të vogël të shpenzimeve neto 
nga ai që e ka propozuar dhënësi.    

(6) Aktvendimi nga paragrafi (5) i këtij neni është i 
plotfuqishëm, kurse pala e pakënaqur ka të drejtë të ngritë 
procedurë për kontest administrativ para gjykatës 
kompetente.  

 
Neni 34 

Fondi kompensues për financimin  
e shërbimit universal 

 
(1) Agjencia formon fond kompensues me hapje të 

llogarisë rrjedhëse të posaçme me të cilin menaxhon dhe 
për atë mban kontabilitet të posaçëm.     

(2) Fondi kompensues përbëhet nga mjetet nga dhënësit 
e shërbimeve postare dhe shërben për pagesën e 
kompensimit të shpenzimeve neto të dhënësit të shërbimit 
universal nga neni 32 paragrafi (1) të këtij ligji.  

(3) Mjetet për pagesë të kompensimit nga neni 32 
paragrafi (1) i këtij ligji sigurohen nga dhënësit e 
shërbimeve postare të cilët realizojnë minimum të hyra 
bruto në lartësi të përcaktuar nga Agjencia (në tekstin e 
mëtejshëm: dhënës të ngarkuar).   

(4) Agjencia e përcakton shumën e mjeteve nga 
paragrafi (2) i këtij neni dhe ajo nuk guxon të jetë më pak 
se 2% dhe jo më tepër se 4% nga të hyrat e përgjithshme që 
realizohen me sigurimin e shërbimeve postare nga ana e të 
gjithë dhënësve të ngarkuar që i nënshtrohen obligimit për 
pagesën e mjeteve sipas paragrafit (3) të këtij neni.  

(5) Dhënësi i shërbimit universal në të cilin kontributi i 
llogaritur në fondin kompensues është më i vogël se 
kompensimi i llogaritur për obligimin për sigurimin e 
shërbimit universal, nuk do të paguajë në fondin 
kompensues.  Si kompensim i dhënësit të shërbimit 
universal do të përcaktohet vetëm dallimi ndërmjet 
kompensimit të llogaritur dhe kontributit të llogaritur.  

 
Neni 35 

Të hyrat për fondin kompensues 
 
(1) Me qëllim që të përcaktohen të hyrat e përgjithshme 

të dhënësve të shërbimeve postare, Agjencia lëshon 
formular të posaçëm që dhënësit e shërbimeve postare janë 
të obliguar ta plotësojnë dhe t'ia dërgojnë Agjencisë çdo vit 
deri më 30 prill. Nëse dhënësit e shërbimeve postare edhe 
pas kalimit të këtij afati nuk dërgojnë të dhëna, Agjencia i 
shfrytëzon të dhënat për të hyrat e përgjithshme të 
dhënësve të shërbimeve postare nga llogaria vjetore për 
vitin paraprak.  

(2) Agjencia e kontrollon vërtetësinë e të dhënave, me 
ç'rast mund të angazhojë revizor të pavarur.  

(3) Shpenzimet e bëra për revizionin nga paragrafi (2) 
të këtij neni, i paguan dhënësi i shërbimit postar.   

(4) Dhënësit e ngarkuar janë të obliguar që t'i paguajnë 
mjetet nga paragrafi (2) i këtij neni në llogarinë e posaçme 
të Agjencisë, më së voni deri më 31 maj në vitin rrjedhës 
për vitin paraprak në bazë të aktvendimit të lëshuar nga 
Agjencia.   

(5) Agjencia nga fondi kompensues kryen pagesë të 
mjeteve të dhënësit të shërbimit universal në bazë vjetore 
për kompensimin e shpenzimeve neto për sigurimin e 
shërbimit universal.  

(6) Llogaria nga neni 34 paragrafi (1) të këtij ligji 
revidohet në nivel vjetor nga revizori i pavarur i angazhuar 
nga dhe për llogari të Agjencisë.  
 

Neni 36 
Qasja në shërbimin universal 

 
(1) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që të 

sigurojë pika për qasje në shërbimin universal, edhe atë 
njësi postare, si dhe sëndukë postarë nëpër rrugë.  

(2) Agjencia i përcakton kriteret për qasje në shërbimin 
universal, me përcaktimin e rajonit të njësive të rrjetit, në 
distancën ndërmjet njësive postare, numrin e sëndukëve 
postarë dhe të ngjashme.  

(3) Për çdo ndryshim të planifikuar të rrjetit postar 
dhënësi i shërbimit universal obligohet që së paku një muaj 
paraprakisht ta njoftojë Agjencinë.  

(4) Për mbylljen e njësisë postare më gjatë se gjashtë 
muaj dhënësi i shërbimit universal duhet të marrë pëlqim 
paraprak nga Agjencia, për çka dërgon kërkesë në Agjenci.  

(5) Pëlqimin nga paragrafi (4) të këtij neni, Agjencia e 
lëshon në afat prej 15 ditësh nga dita e parashtrimit të 
kërkesës.  

(6) Ndalohet mbyllja e njësisë së njësisë postare nga 
ana e dhënësit të shërbimit universal pa pëlqim paraprak 
nga Agjencia.   
 

Neni 37 
Përcaktimi i dhënësit të shërbimit universal 

 
(1) Agjencia mund të caktojë një nga më shumë dhënës 

të shërbimeve postare për sigurimin e shërbimit universal, 
me qëllim që të sigurojë që shërbimi universal të jetë 
prezent në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë. 
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Dhënësi ose dhënësit e shërbimit universal mund të 
sigurojnë shërbime të ndryshme dhe/ose të përfshijnë pjesë 
të ndryshme të territorit të Republikës së Maqedonisë. 

(2) Për përcaktimin e dhënësve të shërbimit universal, 
Agjencia shpall tender publik për zgjedhjen e një ose të më 
shumë dhënësve të shërbimit universal. Para se të ngritë 
procedurë për shpalljen e tenderit publik, Agjencia shpall 
thirrje publike për të deklaruar interes për sigurimin e një 
apo më shumë shërbimeve të përfshira me shërbim 
universal. Afati për deklarimin e interesit mund të jetë më i 
shkurtër se 30 ditë nga dita e shpalljes së ftesës publike.  

(3) Gjatë përcaktimit të ofruesit ose ofruesve të 
shërbimit universal, Agjencia obligohet që t'i zbatojë 
principet e objektivitetit, transparencës, efikasitetit dhe 
mosdiskriminimit, me ç'rast asnjë person juridik dhe fizik i 
cili kryen veprimtari nuk do të përjashtohet para kohe nga 
procedura për zgjedhjen e ofruesit të shërbimit universal.   

(4) Agjencia e përcakton procedurën e tenderit me 
parakualifikim, nëpërmjet kritereve objektive dhe 
transparente për zgjedhjen e ofruesit të shërbimit universal 
të cilat në veçanti kanë të bëjnë me: 

- përgatitjen e kandidatit për të siguruar shërbimin 
universal në sferën e caktuar dhe 

- lartësinë e mjeteve të nevojshme për sigurimin e 
shërbimit dhe shpenzimin adekuat neto për këtë sigurim 
dhe shumën adekuate të kompensimit nga fondi 
kompensues për shërbim universal që e kërkon kandidati 
që ta sigurojë shërbimin universal.   

(5) Për caktimin e dhënësit të shërbimit universal 
Agjencia miraton vendim. Vendimin për caktimin e 
dhënësit të shërbimit universal drejtori i Agjencisë e 
miraton në afat prej 30 ditësh nga skadimi i afatit për 
paraqitjen e ofertave. 

(6) Nëse gjatë procedurës së tenderit nuk kryhet 
zgjedhja e dhënësit të shërbimit universal, ose nuk ka asnjë 
ofertë Agjencia merr vendim me të cilin do të caktohen një 
ose më shumë dhënës të shërbimit universal. Gjatë 
miratimit të vendimit Agjencia detyrohet që t'i pranojë 
principet e efektivitetit, objektivitetit dhe transparencës.  

(7) Agjencia në mënyrë të vazhdueshme e përcjell 
punën e ofruesit të shërbimit universal, ndërsa ofruesi është 
i obliguar që në Agjenci të dorëzojë të dhëna për punën e 
vet, së paku një herë në vit.  

(8) Agjencia organizon debat publik së paku në çdo 
pesë vite me qëllim që të përcaktojë: 

- nëse shërbimi universal sigurohet në mënyrën e 
përcaktuar dhe adekuate dhe  

- nëse ka ofrues që janë të interesuar për sigurimin e një 
ose më shumë shërbimeve në kuadër të shërbimit universal 
dhe për cilën pjesë të territorit të Republikës së 
Maqedonisë.  

(9) Nëse Agjencia përcakton se shërbimi universal, 
respektivisht shërbimet nga përfshirja e shërbimit universal 
nuk sigurohen në mënyrën e përcaktuar dhe adekuate, 
Agjencia fillon procedurë për përcaktimin e ofruesit, 
respektivisht ofruesve të shërbimit universal dhe do të 
miratojë vendim me të cilin do t'i revokojë obligimet për 
sigurim të shërbimit universal, respektivisht të shërbimeve 
nga përfshirja e shërbimit universal të ofruesit paraprak të 
shërbimit universal.   

(10) Agjencia e zbaton procedurën për përcaktimin e 
ofruesit të shërbimit universal me mënyrën e përcaktuar 
nga ana e Komisionit të Agjencisë. 

(11) Në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e 
vendimit për përcaktimin e ofruesit të shërbimit universal, 
drejtori i Agjencisë i lëshon leje individuale. 

IV. SIGURIMI I SHËRBIMEVE POSTARE 
 

Neni 38 
Kushtet për sigurimin e shërbimeve  

postare 
 
(1) Para fillimit, ndryshimit ose pushimit të sigurimit të 

shërbimeve postare, çdo person fizik ose juridik obligohet 
që të dërgojë notifikacion në Agjenci. 

(2) Agjencia në bazë të të dhënave të notifikacionit nga 
paragrafi (1) i këtij neni, lëshon autorizim të përgjithshëm 
për sigurimin e shërbimeve postare (në tekstin e 
mëtejshëm: autorizim i përgjithshëm). 

(3) Për sigurimin e shërbimit universal, Agjencia i 
lëshon leje individuale personit juridik i cili është caktuar 
si ofrues i shërbimit universal në pajtim me nenin 37 të 
këtij ligji. 
 

Neni 39 
Notifikacioni 

 
(1) Agjencia e përcakton përmbajtjen dhe formën e 

notifikacionit dhe dokumentacionin e nevojshëm që 
dorëzohet me notifikacion. 

(2) Notifikacioni nga neni 38 paragrafi (1) i këtij ligji, 
duhet t'i përmbajë veçanërisht të dhënat si në vijim: 

- emrin, selinë, NUT dhe NUAS të parashtruesit të 
notifikacionit, si dhe deklaratën nga përfaqësuesi ligjor me 
emër, adresë, numër kontakti dhe NUAQ, 

- llojin e veprimtarisë së personit juridik ose fizik, 
- datën e fillimit, ndryshimit ose ndërprerjes së punëve 

nga neni 38 paragrafi (1) i këtij ligji, 
- rajonin ku do të sigurohen shërbimet postare,  
- llojin e shërbimeve postare që do të sigurohen dhe 
- të gjitha të dhënat tjera që kërkohen në pajtim me 

rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji. 
(3) Agjencia obligohet që në afat prej 15 ditësh nga 

marrja e notifikacionit nga paragrafi (1) i këtij neni, i cili 
nuk i përmban të gjitha të dhënat e nevojshme dhe 
dokumentacionit nga paragrafi (2) i këtij neni, ta njoftojë 
parashtruesin e notifikacionit që ta plotësojë notifikacionin 
me të dhënat e nevojshme në afat i cili nuk mund të jetë më 
i gjatë se 30 ditë. 

(4) Agjencia pas notifikacionit të parashtruar nga 
paragrafi (1) i këtij neni, lëshon autorizim të përgjithshëm 
në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të 
dokumentacionit të plotë.  

(5) Ofruesi i shërbimeve postare obligohet që ta 
njoftojë Agjencinë për ndryshimin e të dhënave të lëshuara 
në notifikacion në afat prej shtatë ditëve nga dita e 
ndryshimit të shkaktuar ose për ndërprerjen e sigurimit të 
shërbimeve postare. 

 
Neni 40 

Përmbajtja e lejes individuale 
 
(1) Leja individuale veçanërisht i përmban: 
- të dhënat për ofruesin e shërbimit universal, 
- të drejtat dhe obligimet për sigurimin e shërbimit 

universal në territorin e Republikës së Maqedonisë dhe 
- të drejtat dhe obligimet të cilat ofruesi i shërbimeve 

universale i ka gjatë kohës së sigurimit të shërbimit 
universal, siç janë ndërtimi, mbajtja, zhvillimi dhe puna e 
rrjetit postar dhe infrastruktura përcjellëse, kualiteti i 
sigurimit me dërgesat postare, si dhe kërkesat tjera dhe 
obligimet e përcaktuara me këtë ligj dhe aktet nënligjore të 
miratuara në bazë të tij. 

(2) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që për të 
gjitha ndryshimet statusore dhe ndryshimet e strukturës 
personale, ta njoftojë Agjencinë në afat prej 30 ditësh nga 
shkaktimi i tyre.  
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Neni 41 
Përmbajtja e autorizimit të përgjithshëm 

 
(1) Autorizimi i përgjithshëm veçanërisht i përmban: 
- të dhënat për bartësin e autorizimit të përgjithshëm, 
- llojin e shërbimeve postare që do të sigurohen dhe 
- të drejtat dhe obligimet për sigurimin e shërbimeve 

postare në pajtim me këtë ligj dhe aktet nënligjore të 
miratuara në bazë të tij. 

(2) Ndalohet që ofruesi i shërbimeve postare të sigurojë 
shërbime postare të cilat nuk janë të  theksuara në 
autorizimin e përgjithshëm. 

(3) Shërbimet postare të rezervuara ofruesit obligohen 
që t'i sigurojnë me çmim prej së paku dy herë e gjysmë më 
të lartë nga çmimi me të cilin ofruesi i shërbimeve 
universale i siguron dërgesat për korrespondencë nga 
kategoria standarde në shkallën e parë të peshës. 

(4) Kufizimet për peshën dhe çmimin nga paragrafi (3) 
i këtij neni, kanë të bëjnë edhe me shërbimin e postës 
direkte. 

(5) Ndalohet që ofruesit e shërbimeve postare të 
sigurojnë shërbime për korrespondencë dhe shërbime të 
postës direkte nga paragrafi (3) dhe (4), të këtij neni me 
çmime më të ulëta nga kufizimi i përcaktuar. 

(6) Ofruesi i shërbimit universal obligohet që për të 
gjitha ndryshimet statusore ta njoftojë Agjencinë në afat 
prej 30 ditësh nga shkaktimi i tyre.  

 
Neni 42 

Kohëzgjatja e vlefshmërisë së lejes individuale dhe e 
autorizimit të përgjithshëm 

  
Leja individuale nga neni 40 dhe autorizimi i 

përgjithshëm nga neni 41 të këtij ligji, janë me kohë të 
pacaktuar të vlefshmërisë.  
 

Neni 43 
Bartja e të drejtave dhe obligimeve të lejes individuale 

dhe autorizimit të përgjithshëm 
 
(1) Ofruesi i shërbimit universal nuk guxon t'ia bartë të 

drejtat dhe obligimet e dhëna në leje individuale personit 
tjetër juridik ose fizik. 

(2) Ofruesi i shërbimeve postare nuk guxon t'ia bartë të 
drejtat dhe obligimet e dhëna në autorizimin e 
përgjithshëm personit tjetër juridik ose fizik. 
 

Neni 44 
Ndryshimi i lejes individuale dhe i autorizimit të 

përgjithshëm me detyrë zyrtare 
 
(1) Leja individuale dhe autorizimi i përgjithshëm 

mund të ndryshohen në çdo kohë me detyrë zyrtare. 
(2) Nëse procedura për ndryshimin e lejes individuale 

ose autorizimit të përgjithshëm është ngritur me detyrë 
zyrtare, Agjencia obligohet që menjëherë t'i njoftojë 
ofruesit e shërbimeve postare për ndryshimin dhe për 
shkaqet e ndryshimit. 

(3) Agjencia ka të drejtë ta ndryshojë lejen individuale 
ose autorizimin e përgjithshëm me detyrë zyrtare, nëse: 

- kjo është e nevojshme me qëllim që të sigurohet 
sigurim efikas i shërbimit universal, 

- interesi publik kërkon ndryshimin e përfshirjes së 
shërbimit universal, 

- kjo është e nevojshme për mbrojtjen, sigurinë dhe 
sigurinë shtetërore dhe 

- kjo kërkohet për harmonizimin e ligjeve të 
Republikës së Maqedonisë dhe akteve ndërkombëtare. 

(4) Agjencia ka të drejtë ta ndryshojë autorizimin e 
përgjithshëm, nëse ofruesi i shërbimit postar nuk i plotëson 
më tej të drejtat dhe obligimet e dhëna në autorizimin e 
përgjithshëm.  

(5) Agjencia lëshon leje të re individuale ose autorizim 
të përgjithshëm me të cilin leja e dhënë individuale ose 
autorizimi i përgjithshëm ndryshohet pjesërisht ose në 
tërësi. 

(6) Leja individuale ose autorizimi i përgjithshëm nga 
paragrafi (5) i këtij neni janë të plotfuqishme, ndërsa pala e 
pakënaqur ka të drejtë të ngritë procedurë për kontest 
administrativ para gjykatës kompetente.  

 
Neni 45 

Heqja e lejes individuale dhe e autorizimit të 
përgjithshëm 

 
(1) Leja individuale dhe autorizimi i përgjithshëm 

mund të hiqen në bazë të vendimit që e miraton drejtori i 
Agjencisë, në pajtim me Ligjin për procedurë të 
përgjithshme administrative.  

(2) Procedurën për heqjen e lejes individuale dhe të 
autorizimit të përgjithshëm, Agjencia e ngrit me detyrë 
zyrtare.  

(3) Nëse nga shkaqe objektive shërbimi universal nuk 
mund të sigurohet, Agjencia mund ta heqë lejen 
individuale vetëm pasi të përcaktojë tjetër ofrues të 
shërbimit universal.  

(4) Agjencia e heq lejen individuale dhe autorizimin e 
përgjithshëm me detyrë zyrtare, nëse: 

- bartësi i lejes individuale dhe autorizimit të 
përgjithshëm më tej nuk i plotëson të drejtat dhe obligimet 
e lejes individuale dhe autorizimit të përgjithshëm në 
pajtim me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të tij  
dhe 

- nëse ofruesi i shërbimeve postare tri herë të 
njëpasnjëshme nuk vepron sipas vendimit për mënjanimin 
e mangësive të miratuara nga Agjencia. 

(5) Heqja e lejes individuale dhe autorizimit të 
përgjithshëm është me ditën e miratimit të aktvendimit. 

(6) Aktvendimi nga paragrafi (1) i këtij neni është i 
plotfuqishëm, ndërsa pala e pakënaqur ka të drejtë të ngritë 
procedurë për kontest administrativ para gjykatës 
kompetente.  

(7) Ndalohet sigurimi i shërbimeve postare pas 
tërheqjes së lejes individuale dhe autorizimit të 
përgjithshëm.  

 
Neni 46 

Ndërprerja e vlefshmërisë së lejes individuale dhe e 
autorizimit të përgjithshëm 

 
(1) Leja individuale dhe autorizimi i përgjithshëm me 

fuqi të ligjit shfuqizohen, nëse: 
- dhënësi i shërbimeve postare ka pushuar së ekzistuari 

dhe 
- dhënësi i shërbimeve postare nuk ka filluar t'i sigurojë 

shërbimet postare në afat prej një viti nga lëshimi i lejes 
individuale ose autorizimit të përgjithshëm, përveç nëse 
ndryshe nuk është paraparë me të njëjtat. 

(2) Për shfuqizim të lejes individuale dhe të autorizimit 
të përgjithshëm, Agjencia miraton aktvendim.  

(3) Aktvendimi nga paragrafi (2) të këtij neni është i 
plotfuqishëm, kurse pala e pakënaqur ka të drejtë të ngritë 
procedurë për kontest administrativ para gjykatës 
kompetente.  

(4) Kompensimet që janë paguar për vitin në të cilin 
janë shfuqizuar, përkatësisht janë hequr apo ndryshuar leja 
individuale dhe autorizimi i përgjithshëm, nuk kthehen. 

(5) Ndalohet sigurimi i shërbimeve postare pas 
shfuqizimit të lejes individuale dhe autorizimit të 
përgjithshëm.  
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V. RRJETI POSTAR DHE KUSHTET E 
PËRGJITHSHME PËR SIGURIMIN E SHËRBIMEVE 

POSTARE 
 

Neni 47 
Qasja e dhënësve të shërbimeve postare në rrjetin 

postar 
 
(1) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që ta 

ndërtojë, mirëmbajë dhe zhvillojë rrjetin postar dhe 
infrastrukturën shoqëruese. 

(2) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që në 
pajtim me kushtet e përcaktuara me këtë ligj, të mundësojë 
qasje në rrjetin postar dhe në shërbimet të cilat janë të 
lidhura me sigurimin e shërbimeve postare të dhënësve të 
shërbimeve postare. 

(3) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që t'i 
përcaktojë mënyrën dhe kushtet për qasje në rrjetin postar, 
çmimin për qasje dhe çështje tjera të lidhura me qasjen dhe 
në formë të ofertës për qasje ta dorëzojë në Agjenci për 
miratim. Dhënësi i shërbimit universal e mban 
përgjegjësinë për dëshmi në procedura të ngritura në pajtim 
me këtë nen. Agjencia jep leje në afat prej 30 ditësh.  

(4) Nëse janë të nevojshme informata plotësuese dhe 
llogaritje, Agjencia mund ta vazhdojë afatin për 15 ditë, 
pasi paraprakisht do ta njoftojë dhënësin e shërbimit 
universal. 

(5) Agjencia gjatë përcaktimit të çmimit për qasje, 
dhënësit të shërbimit universal duhet t'i mundësojë shkallë 
të arsyeshme për kthim të mjeteve investuese, duke i marrë 
parasysh edhe rreziqet që janë pjesë përbërëse e 
investimeve.  

(6) Të gjitha mekanizmat për kthim të shpenzimeve ose 
metodologjitë për caktimin e çmimeve që i përcakton 
Agjencia, përcaktohen ashtu që të shërbejnë për 
promovimin e konkurrencës efikase dhe të qëndrueshme 
dhe për rritjen e privilegjeve për shfrytëzuesit, e Agjencia 
mund t'i marrë parasysh çmimet nga tregjet e 
krahasueshme konkurruese. 

(7) Propozim-çmimet për qasje në rrjetin postar duhet 
të bazohen në shpenzimet e përcaktuara në bazë 
jodiskriminuese dhe për shërbime të barabarta të barabarta 
për të gjithë dhënësit e shërbimeve postare. Dhënësi i 
shërbimit universal në lidhje me çmimet e orientuara sipas 
shpenzimeve, obligohet të dëshmojë se çmimet janë 
nxjerrë nga shpenzimet dhe se në to është përfshirë edhe 
shkalla për kthim të investimit. Gjatë përcaktimit të 
harmonizimit të këtij obligimi, Agjencia mund të përdorë 
metoda të kontabilitetit të cilat janë të pavarura nga ato të 
cilat i shfrytëzojnë dhënësit e shërbimeve postare, Agjencia 
mundet, gjithashtu, të vendosë që të kërkojë nga dhënësi i 
shërbimit universal që t'i arsyetojë çmimet dhe ku është e 
përshtatshme të kërkojë nga ai t'i ndryshojë çmimet.  

(8) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që çmimet 
për qasje në rrjetin postar, t'i zbatojë ditën e parë nga muaji 
i ardhshëm i cili vijon pas muajit në të cilin është marrë 
leja nga Agjencia. 

(9) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që të lidhë 
marrëveshje për qasje në rrjetin postar me dhënës tjerë të 
shërbimeve postare me kërkesë të tyre. 

(10) Nëse palët nuk arrijnë marrëveshje nga paragrafi 
(9) i këtij neni ose marrëveshja e arritur është në 
kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, Agjencia me 
kërkesë të njërës palë vendos në pajtim me dispozitat nga 
kreu XII i këtij ligji. 

(11) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që t'i 
dërgojë Agjencisë kopje nga marrëveshja e nënshkruar, si 
dhe ndryshime dhe plotësime nëse ka.    

(12) Nëse marrëveshja për qasje në rrjetin postar nuk 
lidhet në afat prej 60 ditësh nga pranimi i kërkesës ose 
marrëveshja e arritur është në kundërshtim me dispozitat e 
këtij ligji, me kërkesë të njërës nga palët Agjencia vepron 
në pajtim me dispozitat nga kreu XII i këtij ligji. 

(13) Dhënësi i shërbimit universal mund të refuzojë 
qasje në rrjetin postar vetëm në rastet kur dhënia e qasjes 
në rrjetin postar paraqet kërcënim për sigurimin e shërbimit 
universal dhe në rast të tillë dhënësi i shërbimit universal e 
njofton Agjencinë në afat prej shtatë ditësh me paraqitjen e 
provave pse kërkuesi është refuzuar. 

(14) Gjatë përcaktimit të çmimit dhe kushteve për qasje 
në rrjetin postar, dhënësi i shërbimit universal nuk guxon të 
bëjë dallim ndërmjet dhënësve të ndryshëm të shërbimeve 
postare. 

(15) Agjencia me iniciativë personale mund t'i 
urdhërojë dhënësit të shërbimit universal plotësimin e 
obligimeve të përcaktuara me këtë nen, kur pengesa për 
qasje në rrjetin postar e arsyetuar nga ana e dhënësit të 
shërbimit universal, është e pamjaftueshëm, përkatësisht 
joobjektive. 

(16) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që 
dhënësve të shërbimeve postare me qasjen në rrjetin postar 
t'ua japë edhe kodet postare të lidhura me të dhëna të 
adresave në bazë të marrëveshjes komerciale.     

(17) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që të 
mbajë kontabilitet të posaçëm për aktivitetet e lidhura me 
qasjen në rrjetin postar. 

(18) Palët obligohen që ta mbrojnë fshehtësinë e të 
gjitha të dhënave të shkëmbyera gjatë lidhjes së 
marrëveshjes për qasje. Të dhënat nuk guxojnë të 
shfrytëzohen për asnjë tjetër dedikim ose t'u barten 
personave të tretë, të cilëve informatat e tilla do t'u 
mundësonin përparësi konkurruese. 

(19) Agjencia me rregullë, në mënyrë më të 
hollësishme do ta përcaktojë përmbajtjen dhe informatat 
nga oferta e miratuar për qasje nga paragrafi (3) të këtij 
neni të cilat dhënësi i shërbimit universal duhet t'i shpallë. 

(20) Agjencia mund të kërkojë nga dhënësi i shërbimit 
universal të kryejë ndryshim të ofertës së lejuar për qasje, 
përkatësisht të përgatitë dhe dorëzojë ofertë të ripërtëritur 
dhe të azhurnuar për qasje siç imponojnë kushtet e tregut, 
përkatësisht rregullat në pajtim me këtë ligj, kurse dhënësi 
i shërbimit universal mund ta bëjë atë edhe sipas iniciativës 
së tij.  

(21) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që të 
veprojë sipas kërkesës së Agjencisë për ndryshimin e 
ofertës së miratuar për qasje në afat prej 30 ditësh nga dita 
e pranimit të kërkesës, e Agjencia e lejon ndryshimin e 
ofertës për qasje në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit 
të saj në Agjenci. Kur dhënësi i shërbimit universal 
dorëzon në Agjenci ndryshim të ofertës së lejuar për qasje 
me vetiniciativë, Agjencia obligohet që të prononcohet për 
të njëjtës në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit të saj 
në Agjenci.  

(22) Dispozitat nga paragrafët (7) dhe (18) të këtij neni 
të cilat kanë të bëjnë me zbatimin dhe shpalljen e ofertave 
për qasje, kanë të bëjnë edhe me ndryshimet e ofertave të 
lejuara për qasje.  

 
Neni 48 

Kushte të përgjithshme për sigurimin e shërbimeve 
postare 

 
(1) Agjencia i përcakton Kushtet e përgjithshme për 

sigurimin e shërbimit universal në të cilat veçanërisht janë 
përmbajtur llojet e shërbimeve postare, kushtet për pranim, 
bartje, klasifikim dhe shpërndarje të shërbimeve postare, 
procedurat për reklamacione dhe kushte tjera të lidhura me 
sigurimin. 

(2) Dhënësit e shërbimeve postare obligohen që të 
miratojnë kushte të përgjithshme për sigurimin e 
shërbimeve postare dhe të formojnë çmime për shërbime 
postare të cilat i sigurojnë.  
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(3) Dhënësit e shërbimeve postare obligohen që çmimet 
dhe kushtet e përgjithshme nga paragrafi (2) të këtij neni, 
t'i dorëzojnë në Agjenci dhe t'i shpallin në lokalet e 
dhënësit të shërbimeve postare dhe në vend të dukshëm. 
Çdo ndryshim i çmimeve dhe Kushteve të përgjithshme 
nga paragrafi (2) të këtij neni, dorëzohet në Agjenci në afat 
prej tri ditësh nga ndryshimet e kryera. 

(4) Agjencia me rregullë do t'i parashohë elementet e 
domosdoshme të kushteve të përgjithshme nga paragrafi 
(2) i këtij neni. 

(5) Dhënësit e shërbimeve postare obligohen që të 
mbajnë evidencë për numrin e reklamacioneve të 
parashtruara dhe mënyrën e zgjidhjes së tyre, kurse të 
dhënat për numrin dhe mënyrën e zgjedhjes t'i dorëzojnë në 
Agjenci. Të dhënat e marra nga dhënësit e shërbimeve 
postare, Agjencia do t'i shpallë në ueb faqen e saj. 
 

Neni 49 
Greva 

 
(1) Dhënësit e shërbimeve postare në rast të grevës 

obligohen që të sigurojnë pranim, bartje, klasifikim dhe 
shpërndarje të dërgesave postare që shfrytëzohen në 
procedurat gjyqësore, procedurat administrative dhe 
procedura në lidhje me kundërvajtjet, si dhe bartje, 
klasifikim dhe shpërndarje të dërgesave të rekomanduara 
postare për nevojat e mbrojtjes dhe sigurisë. 

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) të këtij neni, 
dhënësit e shërbimeve postare obligohen që të sigurojnë 
shpërndarje të dërgesave të rekomanduara dhe të dërgesave 
me vlerë të shënuar që janë mbledhur para fillimit të 
grevës.  

(3) Dhënësit e shërbimeve postare obligohen që të 
sigurojnë shpërndarje të të gjitha dërgesave të cilat janë të 
pranuara para hyrjes në grevë, menjëherë pas mbarimit të 
grevës. 

(4) Organi i cili e organizon grevën obligohet që të 
sigurojë që dërgesat postare të arritura gjatë kohës së 
grevës të mos dëmtohen, humbin ose të shkatërrohen dhe 
të gjitha dërgesat e arritura gjatë kohës së grevës të 
shpërndahen në afat prej dy ditësh pas mbarimit të grevës. 

 
VI. ÇMIMET PËR SIGURIMIN E SHËRBIMEVE 
POSTARE DHE LLOGARITJET FINANCIARE 

 
Neni 50 

Çmimet e shërbimit universal 
 
(1) Për çdo ndryshim të çmimeve për sigurimin e 

shërbimit universal dhënësi i shërbimit universal obligohet 
që të parashtrojë kërkesë në Agjenci. Kërkesa për ndryshim 
të çmimeve për sigurimin e shërbimit universal, duhet të 
arsyetohet me analizë të shpenzimeve, që të vërtetohet 
nevoja e vërtetë për ndryshimin e çmimeve.  

(2) Dhënësi i shërbimit universal e mban përgjegjësinë 
e dëshmimit në procedura të ngritura në pajtim me këtë 
nen.  

(3) Me rastin e kërkesës nga paragrafi (1) të këtij neni, 
Agjencia vendos me aktvendim në afat prej 30 ditësh nga 
dita e pranimit të dokumentacionit të tërësishëm. Nëse janë 
të nevojshme informata dhe llogaritje plotësuese, Agjencia 
mund ta vazhdojë afatin për vendosje për 15 ditë, pasi 
paraprakisht do ta njoftojë dhënësin e shërbimit universal. 

(4) Aktvendimi nga paragrafi (3) i këtij neni është i 
plotfuqishëm, kurse pala e pakënaqur ka të drejtë të ngritë 
procedure për kontest administrativ para gjykatës 
kompetente.  

(5) Çmimet për sigurimin e shërbimit universal, të 
miratuara nga Agjencia, dhënësi i shërbimit universal 
obligohet që t'i shpallë në ueb faqen e vet dhe në lokalet 
afariste të dedikuara për shfrytëzues të shërbimeve postare, 
si dhe t'ua paraqesë shfrytëzuesve të shërbimeve postare 
për kontroll, me kërkesë të tyre.  

(6) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që çmimet e 
miratuara për sigurimin e shërbimit universal t'i zbatojë 
ditën e parë nga muaji i ardhshëm i cili vijon pas muajit në 
të cilin janë miratuar nga Agjencia. 

(7) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që çmimet e 
miratuara t'i paraqesë në shpalljet publike më së paku tetë 
ditë para fillimit të zbatimit të tyre.  

(8) Çmimet për sigurimin e shërbimit universal duhet të 
jenë: 

- të kapshme për të gjithë shfrytëzuesit te shërbimet 
pavarësisht nga rajoni gjeografik,  

- të bazuara në shpenzimet për sigurimin efikas të 
shërbimit universal, 

- transparente dhe të përcaktuara në bazë 
jodiskriminuese dhe  

- të barabartë për shërbime të barabarta në tërë 
territorin e Republikës së Maqedonisë. 

(9) Me përjashtim nga paragrafi (8) alineja 4 e këtij 
neni, dhënësi i shërbimit universal mund të përcaktojë 
çmime të posaçme për shfrytëzuesit e mëdhenj. Çmimi për 
shfrytëzuesit e mëdhenj duhet të jetë i barabartë për të 
gjithë shfrytëzuesit e mëdhenj të cilët shfrytëzojnë 
shërbime postare në kushte të barabarta. 

(10) Agjencia me detyrë zyrtare mund të kërkojë 
ndryshim të çmimeve në bazë të treguesve të marrë nga 
analiza e tregut. 

(11) Agjencia mund të kërkojë nga dhënësi i shërbimit 
universal të kryejë ndryshim të çmimeve për sigurimin e 
shërbimit universal, siç imponojnë kushtet e tregut, 
përkatësisht rregullat në pajtim me këtë ligj. 

(12) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që të 
veprojë sipas kërkesës së Agjencisë për ndryshimin e 
çmimeve për sigurimin e shërbimit universal në afat prej 
30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës, kurse Agjencia e 
miraton ndryshimin e çmimeve për sigurimin e shërbimit 
universal në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit të saj 
në Agjenci.  

 
Neni 51 

Mbajtja e kontabilitetit 
 
(1) Dhënësit e ngarkuar të shërbimeve postare të cilët 

janë të detyruar të kontribuojnë në fondin kompensues, 
obligohen që të mbajnë kontabilitet të veçantë për 
funksionimin e fondit kompensues.   

(2) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që të mbajë 
kontabilitet të veçantë për shërbimin universal, për 
shërbimet e rezervuara, si dhe për shërbimet tjera postare të 
cilat i siguron. Kontabiliteti i veçantë do të shfrytëzohet për 
llogaritjen e shpenzimeve neto për shërbimin universal.  
  

(3) Agjencia i përcakton mënyrën e mbajtjes së 
kontabilitetit dhe çështje tjera të cilat dalin nga ky nen.  

(4) Dhënësi i shërbimit universal nuk guxon t’i 
subvencionojë shërbimet tjera të cilat i siguron, me të hyrat 
e realizuara me sigurimin e shërbimit universal.  

(5) Raportet e reviduara kontabiliste, dhënësi i 
shërbimit universal i dorëzon një herë në vit në Agjenci.  

(6) Dhënësit e ngarkuar janë të detyruar që Agjencisë 
t’i dorëzojnë informata për sistemin e kontabilitetit të cilin 
e shfrytëzojnë, si dhe informata të hollësishme kontabiliste 
të cilat dalin nga ky sistem.  

(7) Agjencia e përcakton mënyrën e zbatimit të 
detyrimit nga paragrafi (6) i këtij neni.  

 
VII. LETRA POSTARE ME VLERË 

 
Neni 52 

Letra postare me vlerë 
 
(1) Letrat postare me vlerë janë pulla postare, zarfe të 

standardizuara postare dhe karta postare me pulla të 
shtypura postare.  
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(2) Organi i administratës shtetërore e miraton 
programin vjetor për emetimin e pullave postare të cilin e 
dorëzon dhënësi i shërbimit universal.  

(3) Dhënësi i shërbimit postar ka të drejtë që: 
- të shtypë pulla postare të rregullta dhe jubilare, 
- të shtypë zarfe me pullë të shtypur postare dhe kartela 

postare,  
- të shtypë vula postare jubilare,  
- të shtypë zarfe filateliste të cilat shtypen në ditën e 

shtypjes së pullës postare,  
- të botojë katalogë dhe prodhime tjera filateliste,  
- t'i njoftojë operatorët e huaj postarë të cilët janë 

anëtarë të Lidhjes Postare Botërore për botimin e pullave 
postare dhe  

- të shet dhe shkëmben kuponë ndërkombëtarë për 
përgjigje.  

(4) Pullat postare duhet të jenë në pajtim me kushtet e 
përcaktuara në aktet e Lidhjes Postare Botërore.  

 
Neni 53 

Pulla të pavlefshme 
 
(1) Dhënësi i shërbimit universal nuk guxon të 

shfrytëzojë pulla të pavlefshme postare.  
(2) Për pullat e pavlefshme postare nga paragrafi (1) i 

këtij neni, konsiderohen pullat të cilat:  
- janë emetuar në kundërshtim me këtë ligj,  
- janë dëmtuar,  
- tanimë janë shfrytëzuar për pagimin e shërbimeve 

postare dhe  
- nuk janë emetuar nga ana e dhënësit të shërbimit 

universal.  
(3) Nëse pulla e pavlefshme postare është vënë në 

dërgesën postare, konsiderohet se shërbimi postar nuk 
është paguar.  
 

VIII. DORËZIMI 
 

Neni 54 
Dorëzimi i dërgesave postare 

 
(1) Dhënësi i shërbimeve postare obligohet që dërgesat 

postare t’i dorëzojnë në sëndukët postarë të shtëpive ose 
ato grumbullues ose në vendet e ndara postare të vendosura 
në lokalet afariste të dhënësit të shërbimeve postare, ose 
obligohet që t’i dorëzojë në banesën e pranuesit ose në 
lokalet postare të dhënësit të shërbimeve postare, 
personalisht pranuesit ose personit të autorizuar nga ai.  

(2) Letrat gjyqësore dhe letrat e procedurave 
administrative dorëzohen nga ana e dhënësit të shërbimeve 
postare dhe në kushte të përcaktuara me ligj tjetër.  

(3) Agjencia i përcakton kushtet dhe mënyrën për 
dorëzim të dërgesave postare me kushtet e përgjithshme 
nga neni 48 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji.  
 

Neni 55 
Detyrimi për vendosjen e sëndukëve postarë të shtëpive 

nga shfrytëzuesit e shërbimeve postare 
 
(1) Pranuesi i dërgesave postare obligohet që të 

sigurojë vendosjen dhe mirëmbajtjen e sëndukut postar të 
shtëpisë në hyrje të shtëpisë familjare ose ndërtesës 
individuale të banimit, përkatësisht në hyrje të lokalit 
afarist, në të cilin do t’i dërgohen dërgesat postare.  

(2) Sënduku postar i shtëpisë duhet ta ketë numrin e 
ndërtesës familjare ose individuale të banimit të lokaleve 
afariste.                                                                                                                                                                                                                   

(3) Sëndukët postarë të shtëpive nga paragrafi (1) i këtij 
neni, duhet të mirëmbahen nga ana e pranuesit në mënyrë 
që do të sigurojë dorëzim të sigurt të dërgesave postare.   

(4) Dhënësit e shërbimeve postare nuk do të kryejnë 
dorëzim të dërgesave postare nëse nuk janë të siguruara 
kushtet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni dhe për këtë 
janë të detyruar që ta njoftojnë Agjencinë. 

Neni 56 
Detyrimi për vendosjen e sëndukëve postarë nga 

dhënësi i shërbimit universal 
 
(1) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që në vende 

publike dhe rrugë, të vendosë sëndukë postarë që të 
sigurohet qasje më e mirë në rrjetin e tij dhe shërbim më 
efikas të shfrytëzuesve.  

(2) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që t’i 
mirëmbajë sëndukët postarë në mënyrë që do të mundësojë 
siguri të dërgesave postare.  

(3) Dhënësi i shërbimit universal obligohet që së paku 
një herë në ditë, jo më pak se pesë ditë pune në javë, të 
grumbullojë dërgesa postare të dorëzuara në sëndukët 
postarë nga paragrafi (1) i këtij neni.  

 
IX. MBROJTJA E SHFRYTËZUESVE TË 

SHËRBIMEVE POSTARE 
 

Neni 57 
E drejta për shfrytëzimin e shërbimeve postare dhe e 

drejta për kundërshtim 
 
(1) Çdo shfrytëzues ka të drejtë që të shfrytëzojë 

shërbime postare në pajtim me kushtet e përgjithshme nga 
neni 48 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji dhe në pajtim me 
çmimet nga neni 50 të këtij ligji. 

(2) Çdo shfrytëzues i shërbimeve postare ka të drejtë 
kundërshtimi në vendimin ose në procedurën e ndërmarrë 
nga dhënësi i shërbimeve postare në lidhje me qasjen te 
shërbimet dhe sigurimin e shërbimeve. Shfrytëzuesi mund 
të lëshojë kundërshtim te dhënësi i shërbimeve postare në 
afat prej 30 ditësh nga dita kur do të njoftohet për vendimin 
ose procedurën e dhënësit të shërbimeve postare.  

(3) Nëse dhënësi i shërbimeve postare e refuzon 
kundërshtimin ose nuk merr vendim në afat prej 30 ditësh 
nga pranimi i kundërshtimit, shfrytëzuesi i shërbimeve 
postare me kërkesë mund të parashtrojë kërkesë për 
ngritjen e procedurës në Agjenci në afat prej 15 ditësh pas 
kalimit të këtij afati, në pajtim me dispozitat nga Kreu XII i 
këtij ligji.  

(4) Dhënësit e shërbimeve postare obligohen që ta 
shpallin procedurën për parashtrimin e kundërshtimit nga 
ana e shfrytëzuesve të shërbimeve postare në kuadër të 
kushteve të përgjithshme nga neni 48 paragrafët (1) dhe (2) 
të këtij ligji.  

(5) Agjencia do ta rregullojë procedurën për mbrojtjen 
e interesave të shfrytëzuesve të shërbimeve postare 
nëpërmjet përcaktimit të procedurave për zgjidhjen e 
kontesteve, në pajtim me këtë ligj.  

 
X. PRIVATËSIA E DËRGESAVE POSTARE 

 
Neni 58 

Fshehtësia e dërgesave postare 
 
(1) Dhënësit e shërbimeve postare obligohen që të 

sigurojnë pacenueshmëri të fshehtësisë së dërgesave 
postare.  

(2) Personat juridikë ose fizikë të cilët sigurojnë 
shërbime postare obligohen që të sigurojnë pacenueshmëri 
të fshehtësisë së dërgesave postare edhe pas mbarimit të 
aktivitetit në të cilin kanë qenë të detyruar ta sigurojnë 
fshehtësinë.  

(3) Të dhënat të cilat të punësuarit te dhënësi i 
shërbimeve postare nga ky nen do t’i marrin vesh gjatë 
kryerjes të detyrave të punës, janë të detyruar t’i ruajnë 
edhe pas pushimit të marrëdhënies së punës te dhënësi i 
shërbimeve postare.   

(4) Dhënësit e shërbimeve postare obligohen që të 
vendosin sistem i cili do të sigurojë pacenueshmëri të 
fshehtësisë së shërbimeve postare.  
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(5) Krahas dispozitave të përcaktuara në këtë nen 
procedura dhe mënyra e sigurimit të fshehtësie së 
dërgesave postare do të kryhet në pajtim me aktet 
nënligjore të miratuara në bazë të këtij ligji.  
 

Neni 59 
Të dhëna për shfrytëzuesit e shërbimeve postare 
 
(1) Dhënësit e shërbimeve postare mund t’i 

grumbullojnë dhe t’i përpunojnë të dhënat personale të 
shfrytëzuesve të shërbimeve postare të cilat janë pjesë 
përbërëse të adresës së dërgesës postare, nëse ato të dhëna 
u janë të nevojshme për sigurimin e shërbimeve postare.  

(2) Dhënësit e shërbimeve postare obligohen që t’i 
përpunojnë të dhënat nga paragrafin (1) të këtij neni në 
pajtim me rregullat me të cilat rregullohet mbrojtja e të 
dhënave personale.  

 
XI. PËRMBAJTJA E DËRGESAVE POSTARE DHE 

PËRGJEGJËSIA PËR DËMIN E SHKAKTUAR 
 

Neni 60 
Përmbajtja e ndaluar e dërgesave postare 

 
(1) Ndalohet që dërgesat postare të përmbajnë:  
- droga dehëse, përveç nëse dërguesi ose pranuesi nuk 

është person i cili është i autorizuar me ligj të tregtojë ose 
të shfrytëzojë materie të tilla,  

- materie eksplozive, ndezëse, radioaktive ose materia 
tjera të rrezikshme,  

- kafshë të gjalla,  
- sende importi dhe qarkullimi i të cilave është ndaluar 

në vendin e destinuar,  
- sende që janë të rrezikshme për të punësuarit te 

dhënësi i shërbimeve postare,  
- sende të cilët janë të ndaluara me aktet e Lidhjes 

Postare Botërore dhe  
- materie dhe sende tjera bartja e të cilave është e 

ndaluar, në pajtim me këtë dhe ligj tjetër.  
(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) alineja 2 e këtij 

neni, materiet e rrezikshme të cilat shkëmbehen ndërmjet 
institucioneve kompetente mund të barten me dërgesa 
postare në mënyrë dhe me kushte të përcaktuara me ligj.  

(3) Me përjashtim nga paragrafi (1) alineja 3 e këtij 
neni, dërgesat postare të ndryshme nga dërgesat me vlerë të 
shënuar, lejohet të përmbajnë bletë, shushunja dhe krimba 
mëndafshi.  

(4) Dhënësit e shërbimeve postare obligohen që t’i 
dorëzojnë dërgesat postare të cilat përmbajnë materie dhe 
sende nga paragrafi (1) alinetë 1 dhe 2 të këtij neni, duke e 
pasur parasysh natyrën e tyre dhe shkallën e rrezikut, te 
organet dhe institucionet kompetente shtetërore.  

(5) Mënyra për veprim me dërgesat për të cilat do të 
përcaktohet se përmbajnë substanca ose sende nga 
paragrafi (1) të këtij neni, rregullohen me aktet nga neni 48 
të këtij ligji.  
 

Neni 61 
Përgjegjësia e dërguesit për përmbajtjen e dërgesave 

postare 
 
(1) Dërguesi është përgjegjës për paketimin e 

brendshëm të dërgesës postare.   
(2) Dërguesi është përgjegjës për të gjitha dëmet që 

dërgesa e tij për shkak të paketimit joadekuat i ka 
shkaktuar në dërgesat tjera postare, në mjetet dhe objektet 
te dhënësit e shërbimeve postare, si dhe për lëndime ose 
vdekje të të punësuarve dhe personave tjerë, nëse ato 
ndodhin për shkak të asaj se dërgesa ka përmbajtur sende 
bartja e të cilëve është e ndaluar.     

(3) Dërguesi obligohet që ta shënojë vlerën reale të 
përmbajtjes së dërgesës me vlerë të shënuar.  

Neni 62 
Përgjegjësia e dhënësit të shërbimeve postare për 

dëmin e shkaktuar 
 
(1) Dhënësit e shërbimeve postare janë përgjegjës për 

dëmin e shkaktuar në dërgesën postare me rekomandim, 
dërgesën me vlerë të shënuar dhe paketin në rast të:  

- humbjes, vjedhjes ose dëmtimit të dërgesës dhe 
- tejkalimit të afatit për dorëzim.  
(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, 

dhënësit e shërbimeve  postare nuk do të jenë përgjegjës 
nëse dëshmojnë se:  

- të njëjtat janë të shkaktuara nga fuqia madhore,  
- janë me faj të dërguesit,  
- organi kompetent e ka marrë ose shkatërruar dërgesën 

postare e cila përmban materie ose sende të ndaluara,  
- shfrytëzuesi i shërbimeve postare me mashtrim e ka 

siguruar përmbajtjen e dërgesës postare në shumë e cila e 
tejkalon vlerën e vërtetë të përmbajtjes,  

- dërgesa postare nuk është dorëzuar si pasojë e adresës 
së pasaktë dhe 

- shfrytëzuesi i shërbimeve postare nuk ka bërë 
reklamacion në pajtim me nenin 63 të këtij ligji.  

(3) Në komunikacionin ndërkombëtar postar dhënësit e 
shërbimeve postare përgjigjen në pajtim me aktet 
ndërkombëtare të cilat i ka lidhur, përkatësisht i ka pranuar 
Republika e Maqedonisë. 

 
Neni 63 

Reklamacioni 
 

(1) Shfrytëzuesit e shërbimeve postare kanë të drejtë të 
parashtrojnë reklamacion.  

(2) Dërguesi ka të drejtë të parashtrojë reklamacion me 
shkrim te dhënësi i shërbimeve postare në afat prej tre 
muajsh nga dita e dërgimit të dërgesës.  

(3) Shfrytëzuesit e shërbimeve postare mund të 
parashtrojnë reklamacion për dërgesa të thjeshta postare pa 
të drejtë për kompensim të dëmit.  

(4) Pranuesi i shërbimeve postare ka të drejtë të 
parashtrojë reklamacion menjëherë, nëse dëmtimi është:  

- i dukshëm nga jashtë dhe 
- në afat prej 24 orëve nga pranimi i dërgesës postare, 

nëse dëmtimi nuk është i dukshëm nga jashtë, me kusht që 
pranuesi të dëshmojë se dëmtimi ose zvogëlimi i 
përmbajtjes së dërgesës postare është shkaktuar para 
dorëzimit të saj.  

(5) Nëse shfrytëzuesi i shërbimeve postare nuk ka 
parashtruar reklamacion në afatin e paraparë, e humb të 
drejtën për kompensim të dëmit.    (6) Dhënësi i 
shërbimeve postare obligohet që ta pranojë reklamacionin 
dhe t'i përgjigjet reklamacionit të parashtruar: 

- në afat prej 30 ditësh për dërgesa postare në 
komunikacionin postar të brendshëm dhe  

- në afat prej dy muajsh për dërgesa postare në 
komunikacionin postar ndërkombëtar. 

(7) Në raste kur shfrytëzuesi i shërbimeve postare nuk 
do të marrë përgjigje për reklamacionin nga dhënësi i 
shërbimeve postare, nuk i është dhënë mundësi të 
parashtrojë reklamacion ose është i pakënaqur nga 
përgjigjja për reklamacionin, ka të drejtë të parashtrojë 
kërkesë për ngritjen e procedurës, në pajtim me dispozitat 
nga kreu XII i këtij ligji te Agjencia, në afat prej 15 ditësh 
pas kalimit të afatit nga paragrafi (6) i këtij neni.  

 
Neni 64 

Lartësia e kompensimit për dëmin e shkaktuar 
 

(1) Dhënësi i shërbimeve postare obligohet që 
shfrytëzuesit të shërbimeve postare t’i paguajë kompensim 
për dëmin e shkaktuar, si vijon:  
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a) për humbjen ose dëmtimin e plotë të:  
- dërgesës postare me vlerë të shënuar, në lartësi të 

vlerës të saj të shënuar dhe 
- dërgesës postare dhe pakos me rekomandim, 15 herë 

nga shuma e paguar për shërbimin;  
b) për dëmtim të pjesshëm të dërgesës postare ose 

vjedhjen e dërgesës:  
- për dërgesën postare me vlerë të shënuar, në lartësi të 

dëmit të saj real të shkaktuar, por jo më të madh se vlera e 
shënuar dhe 

- për dërgesë postare me rekomandim dhe pako, dhjetë 
herë nga shuma e paguar për shërbimin dhe  

v) për tejkalimin e afatit për dorëzim të:  
- dërgesave postare me prioritet, paguhet dhjetë herë 

nga shuma e paguar për shërbimin dhe 
- dërgesave postare joprioritare paguhet pesë herë nga 

shuma e paguar për shërbimin. 
(2) Në rastet nga paragrafi (1), pika a) të këtij neni, 

dhënësi i shërbimeve postare krahas kompensimit 
obligohet që ta kthejë edhe shumën e paguar për shërbimin, 
të zvogëluar për shumën e paguar për manipulim të 
rekomanduar ose manipulim për dërgesë me vlerë të 
shënuar. 

(3) Nëse krahas tejkalimit të afatit për dorëzim të 
dërgese postare me rekomandim, dërgesës me vlerë të 
shënuar dhe pakos, ndodh edhe dëmtim i pjesshëm ose 
vjedhje e dërgesës, nga dhënësi i shërbimeve postare nuk 
mund të paguhet kompensim më i madh se vlera e shënuar 
në dërgesën postare.  

(4) Lartësia e kompensimeve për dërgesa postare në 
komunikacionin ndërkombëtar postar, është e përcaktuar 
në pajtim me aktet ndërkombëtare të cilët i ka lidhur, 
përkatësisht i ka pranuar Republika e Maqedonisë. 

(5) Dhënësi i shërbimeve postare nuk është përgjegjës 
për dëmin e shkaktuar tërthorazi të dërgesave postare.  

 
XII. ZGJIDHJA E KONTESTEVE 

 
Neni 65 

Zgjidhja e kontesteve me marrëveshje 
 
(1) Agjencia mban procedurë për zgjidhje me 

marrëveshje të kontestit në raste të pacaktuara me këtë ligj 
dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji ndërmjet 
dhënësit të shërbimit universal dhe dhënësve të shërbimeve 
postare, në lidhje me qasjen e rrjetit postar, si dhe ndërmjet 
dhënësve të shërbimeve postare dhe shfrytëzuesve të 
shërbimeve postare.  

(2) Në rastet nga paragrafi (1) të këtij neni, Agjencia 
fillon procedurë për zgjidhje me marrëveshje të kontestit 
në kërkesë të njërës nga palët në kontest ose në raste kur 
palët me shkrim janë marrë vesh që kontestin ndërmjet veti 
të zgjidhet me marrëveshje me procedurë në Agjenci.  

(3) Zgjidhja me marrëveshje e marrëdhënieve 
kontestimore ndërmjet palëve, nga paragrafi 2 të këtij neni 
është procedurë vullnetare, efikase dhe e lirë, e cila mbahet 
në Agjenci në të cilën palët insistojnë që marrëdhënien 
kontestuese ta zgjidhin në mënyrë të qetë me ndihmën e 
Agjencisë, e cila me neutralitet dhe paanshmëri palëve u 
ndihmon të arrijnë zgjidhje të përbashkët të pranueshme.  

(4) Procedurën për zgjidhje me marrëveshje të 
kontestit, palët vullnetarisht e ngritin, marrin pjesë në të 
njëjtën dhe në çdo kohë mund të heqin dorë nga e njëjta.   

(5) Procedura për zgjidhje me marrëveshje të kontestit 
mbaron në afat prej 42 ditëve nga dita e pranimit të 
kërkesës, për fillimin e procedurës për zgjidhjen e 
kontestit, pa marrë parasysh rezultatin e saj.  

(6) Afati përfundimtar për zgjidhjen e kontestit nga 
paragrafi (5) të këtij neni mund të vazhdohet nëse kjo është 
e nevojshme për shkak të vëllimit të procedurës, por nuk 
guxon të jetë më i gjatë se katër muaj. Pajtimin për 
vazhdim të tillë, palët e shprehin me shkrim.  

(7) Agjencia obligohet që në procedurën për zgjidhjen 
me marrëveshje të kontestit, t’i ketë parasysh edhe qëllimet 
për sigurimin e konkurrencës efikase dhe mbrojtjen e 
interesave të shfrytëzuesve të tregut, në pajtim me këtë ligj.  

(8) Kur kjo është e përcaktuar me ligj dhe kur do të 
konstatojë ose kuptojë se në pikëpamje të gjendjes së 
përhershme faktike duhet për shkak të mbrojtjes së interesit 
publike të ngritet procedurë administrative, Agjencia do të 
ngritë procedurë me detyrë zyrtare, me ç’rast do t’i marrë 
parasysh edhe të dhënat nga kërkesa nga paragrafi (2) i 
këtij neni.  

(9) Procedura administrative me detyrë zyrtare nga 
paragrafi (8) të këtij neni, ngritet dhe udhëhiqet në pajtim 
me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative, 
nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe.  

(10) Agjencia i shpall në ueb faqen e saj marrëveshjet e 
arritura ndërmjet palëve, përkatësisht vendimet në 
procedurën për zgjidhje me marrëveshje të kontesteve, me 
ç’rast mban llogari për zbatimin e rregullave për mbrojtje 
dhe qasje të të dhënave personale dhe informatave të 
klasifikuara.   

(11) Agjencia e përcakton mënyrën e veprimit gjatë 
zgjidhjes së kontesteve. 

 
Neni 66 

Arbitrazhi 
 

Dhënësi i shërbimit universal dhe dhënësit e 
shërbimeve postare si shfrytëzues të rrjetit postar, si dhe 
dhënësit e shërbimeve postare dhe shfrytëzuesit e 
shërbimeve postare mund të merren vesh me shkrim, që 
kontesti të zgjidhet me arbitrazh në mënyrë dhe procedurë 
të përcaktuar me këtë ligj.  
 

Neni 67 
Procedura e arbitrazhit 

 
(1) Procedurën e arbitrazhit e zbaton Këshilli i 

Arbitrazhit i cili zgjidhet nga lista e arbitrave.  
(2) Procedura e arbitrazhit fillon me dorëzimin e 

propozimit me shkrim në Agjenci nga njëra ose të dyja 
palët në kontest, e cila ia kalon Këshillit të Arbitrazhit.  
 

Neni 68 
Lista e arbitrave 

 
(1) Lista e arbitrave përbëhet prej së paku dhjetë 

personash kompetentë dhe profesionalë nga sfera e 
shërbimeve postare, shkencave teknike, drejtësisë, 
ekonomisë dhe sfera tjera që janë me rëndësi për realizimin 
e kompetencave të Agjencisë dhe i njëjti mbahet në 
Agjenci.  

(2) Arbitrat emërohen nga Komisioni, organi i 
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve 
nga sfera e shërbimeve postare dhe palët tjera të 
interesuara.  

(3) Mandati i arbitrit, është pesë vjet me mundësi për 
emërim të sërishëm.  

(4) Arbitrat e emëruar duhet të jenë të paanshëm dhe të 
pavarur nga palët në procedurë.   

 
Neni 69 

Themelimi i këshillave të arbitrazhit 
 
(1) Këshillat e arbitrazhit themelohen në mënyrën në 

vijim:  
- çdo palë në kontest, në afat prej shtatë ditësh nga dita 

e parashtrimit të propozimit për procedurë të arbitrazhit, 
zgjedh nga një arbitër nga lista e arbitrave dhe  

- të dy arbitrat e zgjedhur nga palët në kontest, në afat 
prej shtatë ditësh nga zgjedhja e tyre duhet me përgjegjësi 
të zgjedhin arbitër të tretë nga lista e arbitrave, i cili do të 
jetë kryesues i Këshillit të Arbitrazhit.  
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(2) Nëse zgjedhja e kryesuesit, ose e cilitdo arbitër 
tjetër nuk është kryer në afatin e përcaktuar në paragrafin 
(1) të këtij neni, drejtori i Agjencisë obligohet që ta bëjë 
zgjedhjen e këtyre personave në afat prej pesë ditësh pas 
kalimit të afatit të përcaktuar.  

(3) Afati për zgjedhjen e arbitrave mund të vazhdohet 
me marrëveshje ndërmjet palëve në kontest dhe për atë 
duhet ta njoftojë Agjencinë.  
 

Neni 70 
Rregulla të procedurës 

 
(1) Palët në kontest me marrëveshje mund t’i zgjedhin 

rregullat e procedurës për Këshillin e Arbitrazhit.  
(2) Në mungesë të marrëveshjes së tillë, Këshilli i 

Arbitrazhit në mënyrë të pavarur vendos për mënyrën e 
mbajtjes së procedurës.  

(3) Këshilli i Arbitrazhit i dëgjon palët, i shqyrton 
ankesat dhe vërejtjet dhe palëve u jep propozime për 
zgjidhje me marrëveshje të kontestit.  

(4) Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje me marrëveshje e 
kontestit, Këshilli i Arbitrazhit e zgjedh kontestin sipas 
bindjes personale.  

(5) Vendimi i arbitrazhit mund të jetë i kapshëm për 
publikun, por vetë dosja për procedurën e arbitrazhit 
mbetet e fshehtë.  
 

Neni 71 
Vendi dhe shpenzimet e arbitrazhit 

 
(1) Nëse ndryshe nuk është marrë vesh me palët në 

kontest, Këshilli i Arbitrazhit e zgjedh vendin e procedurës 
së arbitrazhit.  

(2) Shpenzimet për arbitrazhin i bartin në mënyrë të 
barabartë palët në kontest, përveç nëse nuk merren vesh 
ndryshe.  
 

Neni 72 
Vendimi i arbitrazhit 

 
(1) Arbitrazhet mbarojnë me miratimin e vendimi nga 

ana e Këshillit të Arbitrazhit.  
(2) Arbitrat i miratojnë vendimet me shumicë votash.  
(3) Vendimi i arbitrazhit u dorëzohet palëve në kontest 

dhe deponohet te Agjencia.  
(4) Vendimi i arbitrazhit, duke i përfshirë edhe 

konkluzionet e përcaktuara në lidhje me faktet ose çështjet 
ligjore, janë të detyrueshme për palët në kontest dhe 
zbatohen nëpërmjet të gjykatave.  

(5) Kundër vendimit të Këshillit të Arbitrazhit, nuk 
lejohet ankesë.  
 

XIII.   MBIKËQYRJA 
 

Neni 73 
Kompetenca për kryerjen e mbikëqyrjes 

 
(1) Mbikëqyrje mbi zbatimin e këtij ligji dhe rregullat e 

miratuara në bazë të  këtij ligji, kryen Agjencia.  
(2) Mbikëqyrjen nga paragrafi (1) të këtij neni,  e 

kryejnë persona udhëheqës dhe profesionalë nga Agjencia, 
të autorizuar për këtë me aktvendim të drejtorit të 
Agjencisë (në tekstin e mëtejmë: personi i autorizuar).  

(3) Drejtori i Agjencisë miraton program vjetor për 
kryerjen e mbikëqyrjes dhe parashtron raport vjetor për 
mbikëqyrje të kryer si pjesë përbërëse të raportit vjetor për 
punë për vitin paraprak të Agjencisë për Posta.  

 
Neni 74 

Obligimet e personit të autorizuar 
 
Personi i autorizuar kryen mbikëqyrje mbi zbatimin e 

dispozitave të këtij ligji, rregullave dhe akteve tjera të 
përgjithshme të miratuara në bazë të tij, e veçanërisht mbi:  

- qasjen në shërbimin universal,  
- kualitetin e sigurimit të shërbimit universal,  
- sigurimin e qasjes në rrjetin postar,  
- zbatimin e çmimeve të shërbimit universal,  
- implementimin e të gjitha akteve të lëshuara nga 

Agjencia dhe 
- punë tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe rregullat 

dhe aktet tjera të përgjithshme të miratuara në bazë të tij.  
 

Neni 75 
Personi i autorizuar 

 
(1) Për person të autorizuar mund të emërohet personi i 

cili është i punësuar në Agjenci dhe i cili ka arsim të lartë 
në fushën e komunikacionit postar, drejtësisë, ekonomisë 
dhe shkencave teknike, me së paku tre vjet përvojë pune në 
profesion.  

(2) Drejtori i Agjencisë personit të autorizuar i lëshon 
legjitimacion zyrtar që i shërben për vërtetimin e cilësisë së 
tij zyrtare dhe i cili obligohet që ta tregojë gjatë kryerjes së 
mbikëqyrjes.  

(3) Formën dhe përmbajtjen e legjitimacionit zyrtar nga 
paragrafi (2) të këtij neni dhe mënyrën e lëshimit dhe 
heqjes, i përcakton Agjencia.  Legjitimacioni zyrtar 
personit të autorizuar i hiqet kur i është hequr autorizimi 
ose i ka pushuar marrëdhënia e punës në Agjenci.  

(4) Personi i autorizuar ka të drejtë dhe detyrë që në 
mënyrë profesionale të aftësohet për kryerjen e punëve dhe 
detyrave të veta në pajtim me programin për trajnim të 
specializuar, të miratuar nga drejtori i Agjencisë. 

(5) Personi i autorizuar ka të drejtë për shumë të rritur 
të rrogës në lartësi prej 10% deri në 30%. E drejta për 
shumë të rritur të rrogës përcaktohet me aktet e 
përgjithshme për punën e Agjencisë në varësi nga 
marrëveshja, lloji dhe shkalla e ekspozimit në rreziqe gjatë 
kryerjes së punëve të mbikëqyrjes.  
 

Neni 76 
Procedura për mbikëqyrje 

 
(1) Mbikëqyrja mund të jetë:  
1) mbikëqyrje e rregullt e cila përfshin mbikëqyrje mbi 

zbatimin e këtij ligji dhe rregullat e miratuara në bazë të 
këtij ligji, në bazë të programit vjetor për kryerje të 
mbikëqyrjes,   

2) mbikëqyrja e jashtëzakonshme e cila sipas rregullës 
bëhet pa paralajmërim, në bazë të iniciativës së parashtruar 
nga shfrytëzues ose dhënës të shërbimeve postare si dhe në 
rast dyshimi të personit të autorizuar (me detyrë zyrtare) 
dhe  

3) mbikëqyrje kontrolluese e cila kryhet pas kalimit të 
afatit të përcaktuar në aktvendimin e miratuar nga ana e 
drejtorit të Agjencisë, me ç’rast personi i autorizuar gjatë 
përcaktimit të gjendjes faktike do të konstatojë se subjekti i 
mbikëqyrjes:  

- ka vepruar sipas aktvendimit në tërësi,  
- ka vepruar sipas aktvendimit në mënyrë të pjesshme 

ose  
- nuk ka vepruar sipas aktvendimit.  
(2) Për mbikëqyrjen e kryer personi i autorizuar 

përpilon procesverbal të cilin ia jep subjektit të 
mbikëqyrjes për nënshkrim.  

(3) Procesverbali duhet të përmbajë pasqyrë të gjendjes 
së përcaktuar faktike mbi mbikëqyrjen.  

(4) Formën dhe elementet e detyrueshme nga 
procesverbali për mbikëqyrjen e kryer, i përcakton 
Agjencia.  

(5) Për rezultatet nga mbikëqyrja personi i autorizuar 
obligohet që menjëherë e më së voni në afat prej tri ditësh 
nga kryerja e mbikëqyrjes ta njoftojë drejtorin e Agjencisë 
dhe t’i parashtrojë draft të aktvendimit së bashku me të 
gjitha shkresat nga mbikëqyrja. Draftin e aktvendimit e 
përcakton personi i autorizuar.  
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(6) Në rast të kundërvajtjes së përcaktuar gjatë 
mbikëqyrjes, personi i autorizuar obligohet që menjëherë ta 
njoftojë drejtorin e Agjencisë dhe t’ia dorëzojë të gjitha 
shkresat nga mbikëqyrja për ngritje të procedurës 
kundërvajtëse.  

(7) Procedurën për mbikëqyrje personi i autorizuar e 
zbaton në pajtim me dispozitat nga ky ligj dhe ligj tjetër.   

 
Neni 77 

Të drejtat dhe obligimet e subjektit të  
mbikëqyrjes 

 
(1) Subjekti i mbikëqyrjes obligohet që personit të 

autorizuar gjatë kryerje së mbikëqyrjes t’i mundësojë 
kryerje të papenguar të mbikëqyrjes.  

(2) Për kryerje të papenguar të mbikëqyrjes përgjigjet 
subjekti i mbikëqyrjes dhe personi përgjegjës në subjektin 
e mbikëqyrjes.  

(3) Subjekti i mbikëqyrjes obligohet që personit të 
autorizuar për kryerje të mbikëqyrjes t’i mundësojë:   

- hyrje në lokal dhe mjet transportues ku gjenden mjetet 
dhe lëndët për sigurimin e shërbimeve postare dhe 
dërgesave dhe  

- t'i paraqesë për inspektim dhe me kërkesë të personit 
të autorizuar t’ia japë të gjitha informatat e nevojshme, të 
dhënat dhe dokumentacionin pa marrë parasysh mediumin 
në të cilin të njëjtat ruhen.   

(4) Nëse personi i autorizuar dyshon se ndonjë person 
juridik ose fizik i cili nuk ka parashtruar notifikacion te 
Agjencia siguron shërbime postare, personi juridik ose 
fizik obligohet që personit të autorizuar për kryerje të 
mbikëqyrjes t’i sigurojë:  

- hyrje në lokal dhe mjet transportues ku gjenden mjetet 
dhe lëndët për sigurimin e shërbimeve postare dhe 
dërgesave dhe  

-  t'i paraqesë për inspektim dhe me kërkesë të personit 
të autorizuar t’ia japë të dhënat dhe dokumentacionin e 
nevojshëm pa marrë parasysh mediumin në të cilin të 
njëjtat ruhen.   

(5) Nëse personit të autorizuar gjatë kryerjes së 
mbikëqyrjes nuk i mundësohet hyrje në lokalin banesor, 
personi i autorizuar mundet këtë ta bëjë me urdhëresë të 
lëshuar nga gjykata kompetente.  

(6) Subjekti i mbikëqyrjes ka të drejtë të japë deklarata 
në procesverbal dhe vërejtje lidhur me mbikëqyrjen me 
arsyetim për shkaqet e të njëjtave.  

(7) Subjekti i mbikëqyrjes ka të drejtë që të refuzojë ta 
nënshkruajë procesverbalin, nëse nuk pajtohet me faktet të 
cilat janë theksuar në procesverbal ose i është pamundësuar 
e drejta nga paragrafi (6) i këtij neni. Refuzimi të 
nënshkruhet procesverbali nuk e pengon kryerjen e 
mëtejme të mbikëqyrjes.  

(8) Agjencia e përcakton mënyrën e kryerjes së 
mbikëqyrjes.  
 

Neni 78 
Aktvendimi 

 
(1) Në rast të shkeljes së dispozitave të këtij ligji ose 

rregullës tjetër të miratuar në bazë të këtij ligji të 
përcaktuar nga ana e personit të autorizuar dhe të 
konstatuar me procesverbal, drejtori i Agjencisë miraton 
aktvendim.  

(2) Me aktvendimin nga paragrafi (1) të këtij neni, 
përcaktohen kushtet dhe urdhërohen detyrime, masa dhe 
aktivitete të cilat dhënësi i shërbimeve postare obligohet t’i 
plotësojë dhe kryejë, për mënjanimin e parregullsive të 
konstatuara, në afate të caktuar në mënyrë përkatëse me 
natyrën dhe rëndësinë e kushteve dhe detyrimeve.  

(3) Dhënësi i shërbimeve postare obligohet që të 
veprojë sipas aktvendimit nga paragrafi (1) të këtij neni 
dhe t’i mënjanojë parregullsitë e konstatuara në afatin e 
caktuar.   

Neni 79 
E drejta për mbrojtje gjyqësore 

 
(1) Aktvendimi i drejtorit të Agjencisë i miratuar në 

procedurë administrative është i plotfuqishëm.  
(2) Kundër aktvendimit nga paragrafi (1) të këtij neni, 

mund të parashtrohet padi për ngritjen e kontestit 
administrativ para gjykatës kompetente.  

(3) Padia për ngritjen e kontestit administrativ 
parashtrohet në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të 
aktvendimit dhe e njëjta nuk e shtyn zbatimin e 
aktvendimit.  
 

XIV. DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE 
 

Neni 80 
(1) Gjobë në shumë prej 3 500 deri në 5 000 euro në 

kundërvlerë me denarë, do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
personi juridik-dhënës i shërbimeve postare, nëse:  

- nuk siguron shërbim universal në pajtim me nenin 30 
paragrafi (2) të këtij ligji,  

- me sigurimin e shërbimit universal në nëntë muaj të 
njëpasnjëshëm ose 12 muaj gjatë dy viteve nuk e arrin 
kualitetin e përcaktuar nga neni 31 paragrafi (2) të këtij 
ligji,  

- një herë në vit nuk dorëzon të dhëna të marra nga 
matja e kualitetit të sigurimit të shërbimit universal në 
komunikacionin postar të brendshëm dhe ndërkombëtar 
(neni 31 paragrafi (6)),  

- siguron shërbime postare pa autorizim të përgjithshëm 
në kundërshtim me nenin 38 paragrafi (2) të këtij ligji,  

- siguron shërbime postare të cilat nuk janë të theksuara 
në autorizimin e përgjithshëm (neni 41 paragrafi (2)),  

- siguron dërgesa për korrespodencë dhe shërbime të 
postës së drejtpërdrejtë me çmime më të ulëta nga kufizimi 
i përcaktuar (neni 41 paragrafët (3), (4) dhe (5)),  

- bartë të drejta dhe detyrime te personi tjetër i 
autorizuar (neni 43), 

- siguron shërbime postare edhe pas shfuqizimit të lejes 
individuale dhe autorizimit të përgjithshëm (neni 46 
paragrafi (5)),  

- siguron shërbime postare edhe pas heqjes së lejes 
individuale ose autorizimit të përgjithshëm (neni 45 
paragrafi (7)), 

- nuk ndërton, nuk e mirëmban dhe nuk e zhvillon 
rrjetin postar (neni 47 paragrafi (1)),  

- nuk mundëson qasje te rrjeti postar në pajtim me 
nenin 47 paragrafi (2) të këtij ligji,  

- nuk dorëzon ofertë për qasje për miratim (neni 47 
paragrafi (3)),  

- nuk vepron në kushte të grevës, në pajtim me nenin 
49 të këtij ligji,  

- aplikon çmime të cilët nuk janë të lejuara nga 
Agjencia (neni 50), 

- nuk mban kontabilitet të veçantë në pajtim me nenin 
51 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji,  

- bën subvencionim të shërbimeve tjera në kundërshtim 
me nenin 51 paragrafi (4) të këtij ligji, 

- emeton pulla postare në kundërshtim me nenin 52 të 
këtij ligji, 

- dorëzon dërgesë postare në kundërshtim me 
paragrafin (1) të nenit 54 të këtij ligji,  

- nuk e ruan fshehtësinë e dërgesave postare gjatë 
sigurimit të shërbimeve postare nga neni 58 të këtij ligji,  

- siguron dërgesa postare me përmbajtje të ndaluar 
(neni 60 të këtij ligji),  

- nuk mundëson hyrje të personit të autorizuar në 
pajtim me nenin 77 paragrafët (3) alineja 1 dhe (4) alineja 
1 të këtij ligji,  
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- nuk i paraqet për inspektim dhe me kërkesë të 
personit të autorizuar nuk i jep të gjitha informatat, të 
dhënat dhe dokumentacionin e nevojshëm në pajtim me 
nenin 77 paragrafët (3) alineja 2 dhe (4) alineja 2 të këtij 
ligji dhe  

- nuk vepron sipas aktvendimit dhe nuk i mënjanon 
parregullsitë e konstatuara në afatin e përcaktuar (neni 78 
paragrafi (3)).  

(2) Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet edhe personit 
përgjegjës në personin juridik për kundërvajtjen nga 
paragrafi (1) i këtij neni.  

(3) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni, 
personit juridik, krahas gjobës mund t’i shqiptohet edhe 
ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar 
në kohëzgjatje prej gjashtë muajsh deri në tre vjet.      

(4) Për kundërvajtjet nga paragrafi (2) të këtij neni 
personit përgjegjës të personit juridik, krahas gjobës mund t’i 
shqiptohet edhe ndalim i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë 
ose detyrës në kohëzgjatje prej një deri në tre vjet.  

 
Neni 81 

(1) Gjobë në shumë prej 1 500 deri në 2 500 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik-dhënës i shërbimeve postare, nëse:  

- nuk ia jep në disponim informatat dhe të dhënat 
financiare Agjencisë për kryerjen e kompetencave të saj 
(neni 25 paragrafi (1)),   

- nuk dorëzon të dhëna për të hyrat e përgjithshme 
(neni 35 paragrafi (1)),  

- mbyll njësi postare pa pëlqim të marrë (neni 36 
paragrafi (6)),  

- nuk lidh marrëveshje për qasje me dhënës të 
shërbimeve postare (neni 47 paragrafi 9)),  

- gjatë përcaktimit të çmimi dhe kushteve për qasje te 
rrjeti postar bën dallim ndërmjet dhënësve të ndryshëm të 
shërbimeve postare (neni 47 paragrafi (14)),  

- nuk parashikon çmime dhe kushte të përgjithshme 
nga neni 48 paragrafi (2) i këtij ligji,  

- formon çmime për shfrytëzuesit e mëdhenj në 
kundërshtim me nenin 50 paragrafi (9) të këtij ligji,  

- shfrytëzon pulla të pavlefshme postare në 
kundërshtim me nenin 53 paragrafi (1) të këtij ligji dhe  

- e pengon kryerjen e mbikëqyrjes së personit të 
autorizuar (neni 77 paragrafi (1)). 

(2) Gjobë në shumë prej 300 deri në 500 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t’i shqiptohet edhe personit 
përgjegjës në personin juridik, për kundërvajtjen nga 
paragrafi (1) i këtij neni.  

 
Neni 82 

(1) Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik-dhënës i shërbimeve postare, nëse:  

- nuk vendos sëndukë postarë (neni 56 paragrafi (1)),  
- nuk i mirëmban sëndukët postarë në pajtim me nenin 

56 paragrafi (2) të këtij ligji dhe 
- nuk pranon ose nuk përgjigjet për reklamacionet e 

shfrytëzuesve të shërbimeve postare në pajtim me nenin 63 
paragrafi (6) të këtij ligji.  

(2) Gjobë në shumë prej 100 deri në 300 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t’i shqiptohet edhe personit 
përgjegjës në personin juridik për kundërvajtjen nga 
paragrafi (1) i këtij neni.  

 
Neni 83 

(1) Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
personit fizik-dhënës i shërbimeve postare, nëse:  

- nuk i jep në disponim informata dhe të dhëna 
financiare Agjencisë kryerje të kompetencave të saj (neni 
25 paragrafi (1)),   

- nuk dorëzon të dhëna për të hyrat e përgjithshme 
(neni 35 paragrafi (1)),  

- siguron shërbime postare pa autorizim të përgjithshëm 
(neni 38 paragrafi (2)), 

- siguron shërbime postare të cilat nuk janë të theksuara 
në autorizimin e përgjithshëm (neni 41 paragrafi (2)),  

- siguron dërgesa për korrespodencë dhe shërbime të 
postës së drejtpërdrejtë me çmime më të ulëta nga kufizimi 
i përcaktuar (neni 41 paragrafët (3), (4) dhe (5)),  

- bartë të drejta dhe detyrime të personi tjetër i 
autorizuar (neni 43),  

- siguron shërbime postare edhe pas anulimit të 
autorizimit të përgjithshëm (neni 45 paragrafi (7)),   

- siguron shërbime postare edhe pas pushimit të 
vlefshmërisë së autorizimit të përgjithshëm (neni 46 
paragrafi (5)),   

- nuk parashikon çmime dhe kushte të përgjithshme 
nga neni 48 nga paragrafi (2) të këtij ligji,  

- nuk mban kontabilitet të veçantë në pajtim me nenin 
51 paragrafi (1) të këtij ligji,  

- dorëzon dërgesë postare në kundërshtim me nenin 54 
paragrafi (1) të këtij ligji,  

- nuk e mbron fshehtësinë e dërgesave postare gjatë 
sigurimit të shërbimeve postare nga neni 58 të këtij ligji,  

- kryen bartje të dërgesave postare bartja e të cilave 
është e ndaluar (neni 60)),  

- nuk pranon dhe nuk përgjigjet për reklamacionet e 
shfrytëzuesve të shërbimeve postare në pajtim me nenin 63 
paragrafi (6) të këtij ligji,  

- e pengon kryerjen e mbikëqyrjes së personit të 
autorizuar në pajtim me nenin 77 paragrafi (1) të këtij ligji,  

- nuk mundëson hyrje të personit të autorizuar në 
pajtim me nenin 77 paragrafët (3) alineja 1 dhe (4) alineja 
1 të këtij ligji, 

- nuk paraqet për inspektim dhe me kërkesë të personit 
të autorizuar nuk i jep të gjitha informatat, të dhënat dhe 
dokumentacionin e nevojshëm në pajtim me nenin 77 
paragrafët (3) alineja 2 dhe (4) alineja 2 të këtij ligji dhe  

- nuk vepron sipas aktvendimit dhe nuk i mënjanon 
parregullsitë e konstatuara, në afatin e përcaktuar (neni 78 
paragrafi (3)).  

(2) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) të këtij neni, 
personit përgjegjës krahas gjobës mund t’i shqiptohet edhe 
ndalim i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
në kohëzgjatje prej një deri në tre vjet.  

 
Neni 84 

Gjobë në shumë prej 300 deri në 500 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
personit fizik-dhënës i shërbimeve postare, nëse:   

- nuk pranon dhe nuk përgjigjet për reklamacionet nga 
shfrytëzuesit e shërbimeve postare në pajtim me nenin 63 
paragrafi (6) të këtij ligji.  
 

Neni 85 
Procedura për edukim 

 
(1) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes personi i 

autorizuar konstaton se është kryer parregullsi nga nenet 82 
dhe 84 të këtij ligji, është i detyruar që të përpilojë 
procesverbal në të cilin do ta përcaktojë parregullsinë e 
kryer me sugjerim për mënjanimin e parregullsisë së 
përcaktuar në afat të caktuar dhe me dorëzim të 
njëkohshëm të ftesës për realizimin e edukimit të personit 
ose subjektit ku është përcaktuar parregullsia gjatë kryerjes 
së mbikëqyrjes.   

(2) Formën dhe përmbajtjen e ftesës për edukim si dhe 
mënyrën e realizimit të edukimit e përcakton Komisioni i 
Agjencisë.  

(3) Edukimin e organizon dhe realizon personi i 
autorizuar, në afat jo më të gjatë se tetë ditë nga dita e 
kryerjes së mbikëqyrjes.   
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(4) Edukimi mund të realizohet për më shumë 
parregullsi të përcaktuara të njëjta ose të njëllojta, për një 
ose më shumë persona.   

(5) Nëse në afatin e caktuar personi për të cilin 
realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të 
konsiderohet se edukimi është realizuar.  

(6) Nëse personi për të cilin realizohet edukimi 
paraqitet në edukimin e caktuar dhe e kryen atë, do të 
konsiderohet se është edukuar në lidhje me parregullsinë e 
përcaktuar.  

(7) Nëse personi i autorizuar gjatë kryerjes së 
mbikëqyrjes kontrolluese konstaton se janë mënjanuar 
parregullsitë e përcaktuara nga paragrafi 1 i këtij neni, me 
konkluzion ndërpritet procedura për mbikëqyrje, e nëse 
konstaton se nuk janë mënjanuar parregullsitë e 
përcaktuara, personi i autorizuar është i detyruar që 
menjëherë ta njoftojë drejtorin e Agjencisë dhe t’ia 
dorëzojë të gjitha shkresat nga mbikëqyrja për ngritjen e 
procedurës kundërvajtëse.  

(8) Agjencia mban evidencë për edukimin e realizuar 
në mënyrë të përcaktuar nga Komisioni i Agjencisë.  

 
Neni 86 

Procedura për barazim 
 
(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj para 

parashtrimit të kërkesës për ngritjen e procedurës 
kundërvajtëse, personi i autorizuar obligohet që kryerësit të 
kundërvajtjes t’i parashtrojë procedurë për barazim. 

(2) Kur personi i autorizuar do të konstatojë 
kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni, përpilon 
procesverbal në të cilin shënohen elementet e rëndësishme 
të kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së 
kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit të kundërvajtjes dhe 
personat e gjendur në vendin e ngjarjes. Procesverbalin e 
nënshkruajnë personi i autorizuar dhe kryerësi.   

(3) Nëse kryerësi e pranon kundërvajtjen personi i 
autorizuar i jep urdhërpagesë për arkëtimin e gjobës për 
kundërvajtje.  

(4) Me nënshkrimin e urdhërpagesës konsiderohet se 
kryerësi i kundërvajtjes pajtohet që ta paguajë gjobën e 
shqiptuar.  

(5) Kryerësi i kundërvajtjes nga paragrafi (1) i këtij 
neni, obligohet që ta paguajë gjobën në afat prej tetë ditësh 
nga dita e pranimit të urdhërpagesës në llogari të Buxhetit 
të Republikës së Maqedonisë, të shënuar në urdhërpagesë. 
Kryerësi i cili do ta paguajë gjobën në afatin e përcaktuar 
në këtë paragraf, do ta paguajë vetëm gjysmën e gjobës së 
shqiptuar.  

(6) Nëse kryerësi i kundërvajtjes refuzon që ta 
nënshkruajë urdhërpagesën personi i autorizuar evidenton 
se personi refuzon të nënshkruhet. 

(7) Nëse kryerësi i kundërvajtjes nuk pajtohet për 
procedurë për barazim ose në afatin e përcaktuar nuk e 
paguan gjobën, personi i autorizuar obligohet që ta njoftojë 
drejtorin e Agjencisë dhe t’ia dorëzojë të gjitha shkresat 
nga mbikëqyrja për ngritje të procedurës kundërvajtëse.   

(8) Agjencia mban evidencë për procedurat 
kundërvajtëse për barazim.  
 

XV. DISPOZITA KALIMTARE DHE 
PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 87 

Procedurat e filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji, do të vazhdojnë në Agjenci, në pajtim me Ligjin 
për shërbime postare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 9/2008).  

   
Neni 88 

Kryetari dhe anëtarët e Komisionit si organe të 
Agjencisë dhe drejtori i Agjencisë, të emëruar deri në ditën 
e hyrjes në fuqi të këtij ligji, e vazhdojnë punën deri në 
mbarim të mandatit për të cilin janë emëruar.   

Neni 89 
Statuti i Agjencisë do të harmonizohet me dispozitat e 

këtij ligji në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji.   

 
Neni 90 

(1) Dhënësi ekzistues i shërbimit universal pas hyrjes 
në fuqi të këtij ligji do të vazhdojë ta sigurojë shërbimin 
universal së bashku me shërbimin e rezervuar në bazë të 
lejes individuale, të lëshuar nga Agjencia në pajtim me 
Ligjin për shërbime postare ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë", numër 9/2008) deri në skadimin e afatit të 
vlefshmërisë së lejes.  

(2) Personat juridikë dhe fizikë të cilët kanë marrë leje 
individuale dhe standarde ose leje për sigurimin e 
shërbimeve postare, do të vazhdojnë me sigurimin e tyre në 
mënyrë dhe në kushte të përcaktuara në këtë ligj.  

(3) Për zbatimin e këtij ligji, Agjencia mund të kërkojë 
nga personat nga paragrafi (2) i këtij neni të dhëna 
plotësuese, nëse konsideron se është e nevojshme.  
 

Neni 91 
(1) Aktet nënligjore miratimi i të cilave është paraparë 

me këtë ligj, do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh 
nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. (2) Deri në miratimin 
e rregullave nga paragrafi (1) i këtij neni, do të zbatohen 
rregullat ekzistuese.  
 

Neni 92 
(1) Dhënësi i shërbimit universal me ditën e hyrjes në 

fuqi të këtij ligji, ka të drejtë ekskluzive që të sigurojë 
shërbime të rezervuara postare deri më 31 dhjetor 2014.  

(2) Pas kalimit të afatit nga paragrafi (1) i këtij neni, 
shfuqizohen dispozitat nga neni 41 paragrafët (3), (4) dhe 
(5), neni 80 paragrafi (1) alineja 6 dhe neni 83  paragrafi 
(1) alineja 5 të këtij ligji.  

 
Neni 93 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji 
për shërbime postare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 9/2008). 

 
Neni 94 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e ardhshme nga dita e 
botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

___________ 
3306. 

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  
ФИНАНСИСКИТЕ ДРУШТВА 

 
Се прогласува Законот за финансиските друштва, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 декември 2010 година. 
 

        Бр. 07-4951/1                              Претседател 
6 декември 2010 година         на Република Македонија,                       
            Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

 на Собранието на Република 
 Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДРУШТВА 

 
1. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој закон се уредува основањето, работењето и 
надзорот над финансиските друштва во Република Ма-
кедонија. 

 
Член 2 

(1) Одредбите од овој закон не се однесуваат на 
банките, филијалите на странски банки и штедилници-
те основани во Република Македонија, на фондациите 
и здруженијата и на трговските друштва кои позајмува-
ат парични средства на други трговски друштва. 

(2) На финансиските друштва се применуваат од-
редбите од  Законот за трговските друштва, доколку со 
овој закон поинаку не е уредено. 

(3) На договорите за кредит и факторинг се приме-
нуваат одредбите од Законот за облигациони односи, 
доколку со овој закон поинаку не е уредено. 

 
Член 3 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

1. "Финансиско друштво" е небанкарска финанси-
ска институција која врши финансиски активности од 
членот 4 став (1) на овој закон; 

2. "Факторинг" е финансиска активност во која, врз 
основа на договор склучен во писмена форма, финан-
сиското друштво (фактор) ги презема купува побарува-
њата на друго домашно или странско правно лице (до-
верител), со или без право на регрес;   

3. "Кредит" е пласирање на одреден износ на пари 
во замена за отплата на одобрениот и ненамирен износ, 
заедно со каматата и/или провизијата пресметани на 
тој износ;  

4. „Гаранции” се деловни договори со кои финанси-
ското друштво   гарантира дека должникот ќе ги извр-
ши  паричните обврски кон доверителот во  рок и под 
услови од договорот склучен меѓу должникот и дове-
рителот, а во случај на неплаќање или неизвршување 
на обврските од договорот, истите ќе ги плати финан-
сиското друштво и  

5. „Кредитна картичка” е средство за кредитирање 
преку револвинг кредит дефиниран како кредит без да-
тум на достасување при што истиот може да се обнову-
ва постојано до лимитираниот износ определен од 
страна на издавачот. Издавачот, имателот и прифаќа-
чот на кредитната картичка задолжително се различни 
лица (трипартитен систем). “Кредитна картичка” не 
вклучува дебитни картички, парични картички или ка-
кви било други картички со кои средствата се задолжу-
ваат од депозитната сметка на имателот на картичката. 

  
2. Активности 

 
Член 4 

(1) Финансиско друштво може да врши една или 
повеќе од следниве финансиски активности: 

1) одобрување кредити; 
2) издавање и администрирање на кредитни картички;  
3) факторинг и   
4) издавање на гаранции.  
(2) Покрај финансиските активности од ставот (1) 

на овој член, финансиското друштво може да ги врши 
и следниве активности: 

1) советување поврзано со финансиските активно-
сти од ставот (1) на овој член и 

2) изнајмување на подвижен и недвижен имот на 
трети лица, вклучувајќи и оперативен лизинг. 

Член 5 
(1) Финансиско друштво не смее да врши други ак-

тивности, освен активностите од членот 4 на овој закон. 
(2) Правни и физички лица кои немаат дозвола за 

основање и работа на финансиско друштво издадена 
согласно со овој закон, освен субјектите од членот 2 
став (1) на овој закон, не смеат да ги вршат финанси-
ските активности од членот 4 став (1) на овој закон. 

 
3. Употреба на зборовите „финансиско друштво" 

 
Член 6 

(1) Финансиското друштво е должно во името да ги 
употреби зборовите "финансиско друштво" или кратен-
ката "ФД". 

(2) Зборовите "финансиско друштво" или од него 
изведени зборови не смеат да се употребуваат во името 
на трговско друштво или друго правно лице кое нема 
дозвола за основање и работa издадена согласно со 
овој закон. 

 
4. Основање на финансиско друштво 

 
Член 7 

(1) Финансиско друштво се основа како друштво со 
ограничена одговорност, како акционерско друштво 
или како подружница на странско трговско друштво, 
во согласност со Законот за трговски друштва.  

(2) Финансиско друштво се основа со основна глав-
нина од најмалку 6.000.000 денари.  

(3) Основната главнина од ставот (2) на овој член и 
сите натамошни зголемувања на основната главнина 
мора да бидат во паричен облик и да бидат уплатени во 
целост.  

(4) Основната главнина на финансиското друштво 
во ниту еден момент не смее да се намали под износот 
од ставот (2) на овој член. 

  
Член 8 

(1) За основање и работа на финансиско друштво е 
потребна претходна дозвола за основање и работа од ми-
нистерот за финансии (во натамошниот текст: дозвола).  

(2) Лицата кои имаат намера да основаат финанси-
ско друштво до Министерството за финансии поднесу-
ваат барање за добивање дозвола. 

(3) Кон барањето од ставот (2) на овој член се под-
несува следнава документација и информации: 

1) предлог-акт за основање; 
2) предлог име и седиште на финансиското друш-

тво; 
3) доказ за уплата на парични средства на име ос-

новна главнина на привремена сметка кај носител на 
платен промет; 

4) извори на средства за уплата на основната глав-
нина; 

5) идентитет на лицата кои имаат намера да основа-
ат финансиско друштво; 

6) документ дека против основачот не е изречена 
мерка на безбедност забрана за вршење на професија, 
дејност или должност; 

7) листа на предложени членови на органот на 
управување на финансиското друштво со докази за ис-
полнување на условите од  членот 9 на овој закон; 

8) финансиски активности што ќе ги врши друш-
твото; 

9) програма за работа на финансиското друштво со 
проекција на финансиски извештаи за наредните три 
години; 

10) интерни процедури за вршење на финансиските 
активности, вклучувајќи критериуми и услови за кре-
дитирање и за процена на кредитната способност на 
кредитобарателите; 
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11) програма за спречување на перење пари, одо-
брена од Управата за спречување на перење пари и фи-
нансирање на тероризам и 

12) доказ за уплатена административна такса сог-
ласно со Законот за административни такси. 

(4) Доколку основач на финансиското друштво е 
правно лице, покрај доказите и информациите од ста-
вот (3) на овој член, кон барањето ја доставуваат и 
следнава документација: 

1) извод од регистарот во кој е регистрирано седи-
штето на правното лице; 

2) информација за економско-финансиската состој-
ба; 

3) документ дека против правното лице не е изрече-
на мерка забрана за вршење на дејност; 

4) документ дека против одговорното лице на прав-
ното лице не е изречена мерка на безбедност забрана за 
вршење на професија, дејност или должност и 

5) документ дека не е поведена стечајна или ликви-
дациона постапка над правното лице. 

(5) Доколку основач на финансиското друштво од-
носно подружницата е странско правно лице, покрај 
доказите и информациите од ставот (3) на овој член, 
кон барањето ја доставуваат и следнава документација: 

1) извод од регистарот во кој е регистриран; 
2) ревидирани финансиски извештаи од страна на 

овластен ревизор за последните три години и 
3) потврда, уверение или друг вид на доказ издаден 

од соодветен орган во земјата во која е регистриран со 
кои ќе може да се потврди дека ги исполнува условите 
од ставот (3) точки 3, 4 и 5 на овој член. 

(6) Документацијата од ставовите (3) точка 6, (4) и 
(5) на овој член не смее да биде постара од шест месе-
ци, а се приложува во оригинал или во копија заверена 
на нотар. За документацијата која изворно е на стран-
ски јазик потребно е да се приложи и заверен превод. 

(7) Содржината и формата на образецот на барање-
то за добивање дозвола ги пропишува министерот за 
финансии. 

 
Член 9 

(1) Член на орган на управување со финансиско 
друштво   може да биде лице: 

1) кое има завршено високо образование; 
2) кое има три години успешно работно искуство во 

областа на финансиите или банкарството; 
3) кое не било одговорно лице во трговско друштво 

над кое е поведена стечајна постапка; 
4) против кое не е изречена мерка на безбедност за-

брана за вршење на професија, дејност или должност и 
5) кое не е член на орган на управување со банка, 

филијала на странска банка или штедилница. 
(2) Видот на документите за исполнување на усло-

вите од ставот (1) точки 2, 3 и 5 на овој член ги пропи-
шува министерот за финансии. 

 
Член 10 

(1) По барањето од членот 8 на овој закон министе-
рот за финансии одлучува во рок од 60 дена од денот 
на поднесувањето на барањето.  

(2) Доколку барањето не е комплетно, Министерс-
твото за финансии го известува подносителот на бара-
њето да ги достави потребните документи и информа-
ции најмногу во рок од 30 дена. 

(3) Во рокот од ставот (1) на овој член не се пресме-
туваат роковите од ставот (2) на овој член.   

 
Член 11 

(1) Министерот за финансии со решение го отфрла 
барањето за издавање на дозвола ако барањето не ја со-
држи документацијата пропишана со членот 8 од овој 
закон. 

(2) Против решението од ставот (1) на овој член мо-
же да се поднесе жалба до Комисијата на Владата на 
Република Македонија за решавање во управна постап-
ка во втор степен од областа на економијата, во рок од 
15 дена од приемот на решението. 

 
Член 12 

(1) Министерот за финансии со решение го одбива 
барањето за издавање дозвола, ако: 

1) барањето содржи неточни или невистинити пода-
тоци;  

2) во последните две години на подносителот на ба-
рањето му било одбиено барање за добивање дозвола 
или му била одземена издадена дозвола согласно со 
овој закон; 

3) против основачот е изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење на професија, дејност или долж-
ност; 

4) над основачот правно лице е поведена стечајна 
или ликвидациона постапка и 

5) предложен член на орган на управување не ги ис-
полнува условите од членот 9 на овој закон.  

(2)   Против решението од ставот (1) на овој член 
може да се поднесе жалба до Комисијата на Владата на 
Република Македонија за решавање во управна постап-
ка во втор степен од областа на економијата, во рок од 
15 дена од приемот на решението. 

 
Член 13 

(1) Доколку се исполнети условите од членовите 8 
и 9 на овој закон, министерот за финансии издава доз-
вола. 

(2)  Дозволата содржи:  
1) име и седиште на финансиското друштво;  
2) финансиски активности што ги врши финанси-

ското друштво и 
3) име на основачот на финансиското друштво.  
(3) Финансиското друштво е должно да започне со 

вршење на финансиски активности во рок од шест ме-
сеци од денот на уписот во трговскиот регистар што се 
води кај Централниот регистар. 

  
5. Статусни промени 

 
Член 14 

(1) Статусна промена на присоединување и спојува-
ње може да се изврши само меѓу две или повеќе фи-
нансиски друштва. 

(2) Статусна промена на поделба на финансиско 
друштво може да се изврши само на две или повеќе 
финансиски друштва. 

(3) За статусна промена на финансиско друштво е 
потребна дозвола од министерот за финансии.  

(4) За издавање дозвола од ставот (3) на овој член 
соодветно се применуваат одредбите од членовите 7, 8, 
9, 10, 11, 12 и 13 на овој закон. 

 
6. Упис во трговски регистар 

 
Член 15 

(1) Финансиското друштво стекнува својство на 
правно лице со упис во трговскиот регистар што се во-
ди кај Централниот регистар. 

(2) Финансиското друштво е должно да поднесе 
пријава за упис во трговскиот регистар во рок од 30 де-
на од денот на добивањето на дозволата за основање и 
работа. 

(3) Кон пријавата за упис во трговскиот регистар се 
поднесуваат:  

1) акт за основање на финансиското друштво; 
2) дозволата за основање и работа; 
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3) доказ дека се уплатени паричните средства на 
име основна главнина на привремена сметка кај носи-
тел на платниот промет и 

4) други документи согласно со прописите за упис 
во регистарот.  

(4) Централниот регистар ја отфрла пријавата за 
упис во трговскиот регистар доколку не биде поднесе-
на во рокот од ставот (2) на овој член и за тоа писмено 
го известува Министерството за финансии, во рок од 
пет дена од денот кога е отфрлена пријавата. 

(5) Финансиското друштво е должно во рок од де-
сет работни дена по уписот во трговскиот регистар 
писмено да го извести Министерството за финансии за 
извршениот упис. 

 
Член 16 

(1) Финансиското друштво е должно да достави 
пријава за упис на промена во трговскиот регистар што 
се води во Централниот регистар во рок од 15 дена од 
денот на добивањето на дозвола за статусни промени. 
Кон пријавата за упис во трговскиот регистар задолжи-
телно се поднесува дозволата од членот 14 став (3) на 
овој закон. 

(2) Финансиското друштво е должно во рок од де-
сет работни дена по уписот во трговскиот регистар на 
статусната промена писмено да го извести Министерс-
твото за финансии за извршениот упис. 

 
7. Согласности 

 
Член 17 

(1) За вршење на активностите од членот 4 став (1) 
на овој закон кои не се наведени во дозволата министе-
рот за финансии донесува решение за дополнување на 
дозволата.  

(2) За промена на член на орган на управување на 
финансиското друштво, министерот за финансии дава 
согласност. 

(3) За дополнување на дозволата од ставот (1) на 
овој член  финансиското друштво доставува до Мини-
стерството за финансии барање кон кое приложува: 

1) листа на активности од членот 4 став (1) на овој 
закон што планира да ги врши друштвото; 

2) програма за работа за наредните три години за 
соодветните активности;  

3) информација за економско финансиската состој-
ба на финансиското друштво и 

4) доказ за уплатена административна такса, соглас-
но со Законот за административни такси. 

(4) За добивање согласност за промена на член на 
орган на управување, финансиското друштво до Мини-
стерството за финансии доставува барање кон кое ги 
приложува  доказите за исполнување на условите од  
членот 9 на овој закон.  

(5) Министерот за финансии врз основа на поднесе-
ната документација од ставовите (3) и (4) на овој член 
донесува решение за дополнување на дозволата, однос-
но за издавање на согласност, за одбивање или за отфр-
лање на барањето. При одлучување по барањето соод-
ветно се применуваат одредбите од членовите 8, 9, 10, 
11, 12 и 13 на овој закон. 

 
8. Известувања 

 
Член 18 

(1)  Финансиското друштво е должно да го извести 
Министерството за финансии за: 

1) отворање или затворање на подружница или фи-
лијала во земјата или странство; 

2) промена на седиштето на финансиското друш-
тво; 

3) промена на името на финансиското друштво; 
4) постоење на основа за престанок на финансиско-

то друштво или за одземање на дозволата; 
5) промена на основната главнина и 
6) промена на интерните процедури за вршење на 

финансиските активности, вклучувајќи критериуми и 
услови за кредитирање и за процена на кредитната спо-
собност на кредитобарателите. 

(2) Финансиското друштво е должно да го извести 
Министерството за финансии за дејствијата од ставот 
(1) на овој член во рок од десет работни дена од денот 
на настанувањето на дејствието. 

 
9. Креирање на кредити 

 
Член 19 

(1) Финансиското друштво може да креира кредити 
најмногу до десеткратниот износ на основната главни-
на и резервите. 

(2) За потребите на овој член под кредити се по-
дразбираат побарувањата по основ на одобрени креди-
ти, издадени гаранции, издадени кредитни картички и 
преземени побарувања. 

(3) Финансиското друштво не смее да одобрува 
кредити на основачите на финансиското друштво и на 
поврзани лица. 

(4) Под поврзани лица во смисла на овој член се 
сметаат брачни другари на основачите на финансиско-
то друштво или лица со кои живеат во вонбрачна заед-
ница, нивните деца или посвоени деца, родителите и 
лица под нивно старателство, како и поврзаните друш-
тва во смисла на Закон за трговски друштва. 

 
10. Сметководство, финансиски извештаи  

и ревизија 
 

Член 20 
(1) Финансиското друштво го води сметководство-

то и ги изготвува  финансиските извештаи во соглас-
ност со Законот за трговските друштва и усвоените ме-
ѓународни стандарди за финансиско известување. 

(2) Финансиските извештаи на финансиското друш-
тво се предмет на ревизија од страна на овластено 
друштво за ревизија, во согласност со прописите за ре-
визија. 

(3) Финансиското друштво е должно да ги објави 
годишниот финансиски извештај заедно со извештајот 
и мислењето на овластениот ревизор во најмалку еден 
дневен весник во Република Македонија, во рок од 15 
календарски дена од денот на доставувањето на изве-
штаите до Министерството за финансии. 

(4) Финансиското друштво е должно до 31 мај во 
тековната година до министерството за финансии да 
достави примерок од финансискиот извештај за прет-
ходната година заедно со извештајот од извршената ре-
визија. 

(5) Друштвото за ревизија веднаш го известува Ми-
нистерството за финансии доколку при ревизијата 
утврди дека: 

1) финансиското друштво направило сериозни пре-
кршувања на одредбите од овој или друг  закон и 

2) финансиската состојба на финансиското друштво 
е влошена со што се доведува во прашање неговото 
нормално функционирање. 

 
11. Извештаи 

 
Член 21 

(1) Финансиското друштво е должно до Министерс-
твото за финансии најмалку два пати годишно и тоа 
најдоцна до 28 февруари во тековната година за прет-
ходната година и најдоцна до 30 септември тековната 
година за периодот од 1 јануари до 31 август од теков-
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ната година, како и по потреба, на барање на Мини-
стерството за финансии, да достави извештаи за финан-
сиските активности и за состојбата и изворите на 
средствата. 

(2) На барање на Министерството за финансии, фи-
нансиското друштво доставува информации потребни 
за статистички и аналитички цели.  

(3) Формата и содржината на образецот на извешта-
ите од ставот (1) на овој член, како и начинот на нивно-
то доставување ги пропишува министерот за финансии. 

 
12.  Надзор и мерки 

 
Член 22 

(1) Министерството за финансии врши надзор над 
работењето на  финансиските друштва. 

(2) Надзорот од ставот (1) на овој член се врши пре-
ку вонтеренско следење на работењето на друштвата, 
со прибирање и анализи  на извештаите и податоците 
што финансиските друштва ги доставуваат до Мини-
стерството за финансии или со непосредна контрола 
кај финансиското друштво. 

(3) При вршење на непосредна контрола, Мини-
стерството за финансии може да ангажира надворешни 
експерти.  

(4) При вршење на надзорот од ставот (1) на овој 
член друштвото е  должно да ја стави на увид целокуп-
ната документација.  

(5) Документацијата од ставот (4) на овој член за 
Министерството за финансии  претставува класифици-
рана информација согласно со закон. 

 
Член 23 

Спрема финансиско друштво за кое ќе се утврди де-
ка не работи согласно со одредбите од овој закон, ми-
нистерот за финансии може да ги преземе следниве 
мерки: 

1) да издаде писмена опомена или 
2) да издаде писмена наредба со рок за усогласува-

ње со одредбите на овој закон и останатите прописи со 
кои се уредува работењето на финансиските друштва 
или 

3) привремено да забрани вршење на дел или на си-
те финансиски активности или 

4) да ја одземе дозволата. 
 

Член 24 
(1) Министерот за финансии со решение ја одзема 

дозволата ако: 
1) Централниот регистар  ја отфрли пријавата за 

упис во трговскиот регистар; 
2) друштвото не започне со вршење на финансиски 

активности во рокот утврден во членот 13 став (3) од 
овој закон; 

3) друштвото врши активности кои не се наведени 
во дозволата; 

4) се утврди дека информациите што биле доставе-
ни во барањето за издавање дозвола или согласност се  
неточни, невистинити или повеќе не се исполнети; 

5) друштвото прекине со вршење на финансиските 
активности за период подолг од шест месеци; 

6) над друштвото е отворена стечајна или ликвида-
циона постапка; 

7) друштвото не ги спроведува мерките од членот 
24 точки 1, 2 и 3 на овој закон; 

8) основната главнина на  финансиското друштво се 
намали под законскиот минимум и 

9) изврши статусна промена без согласност од ми-
нистерот за финансии. 

(2) По донесување на решението од ставот (1) на 
овој член финансиското друштво не смее да врши фи-
нансиски активности, освен оние кои се неопходни за 
зачувување на имотот на друштвото и наплата на поба-
рувањата.  

(3) Членовите на органот на управување на финан-
сиското друштво се должни во рок од 15 дена од денот 
на одземањето на дозволата да започнат постапка за 
ликвидација или да поднесат предлог за отворање на 
стечајна постапка до  надлежниот суд. 

(4) Против решението од ставот (1) на овој член мо-
же да се поднесе жалба до Комисијата на Владата на 
Република Македонија за решавање во управна постап-
ка во втор степен од областа на економијата, во рок од 
15 дена од приемот на решението.  

(5) Жалбата од ставот (4) на овој член не го одлага 
извршувањето на решението. 

 
13. Регистар на финансиски друштва 

 
Член 25 

(1) Министерството за финансии води Регистар на 
финансиски друштва во електронска форма.  

(2)  Во Регистарот на финансиски друштва се вне-
суваат податоци за: 

1) името и седиштето на финансиското друштво; 
2) основната главнина на финансиското друштво; 
3) членовите на органот на управување и 
4) финансиските активности што ги врши друштвото. 
 

14. Прекршочни санкции 
 

Член 26 
За прекршоците утврдени во овој закон прекршочна 

постапка води и прекршочна санкција изрекува надле-
жен суд во Република Македонија. 

 
Член 27 

(1) Глоба во износ од  5.000 до 10.000 евра во де-
нарска противвредност ќе се изрече за прекршок на фи-
нансиско друштво ако врши финансиски активности за 
кои нема дозвола (членови 13 став (2) точка 2 и 17 став 
(1)), односно согласност (член 17 став (2)), или врши 
активности кои не смее да ги врши (член 5 став (1)). 

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ста-
вот (1) на овој член на одговорното лице во финанси-
ското друштво. 

 
Член 28 

(1) Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе се изрече за прекршок на фи-
нансиско друштво, доколку: 

1) не го извести Министерството за финансии за из-
вршениот упис во трговски регистар во утврдениот рок 
(членови 15 став (5) и 16 став (2)); 

2) направи промена на член на орган на управување 
без согласност од министерот за финансии (член 17 
став 2); 

3) не го води сметководството и не ги изготвува  
финансиските извештаи во согласност со членот 20 од 
овој закон; 

4) не поднесува извештаи до Министерството за 
финансии согласно со членот 21 од овој закон; 

5) не ја стави на увид документацијата од членот 22 
став (4) на овој закон и 

6) не го извести Министерството за финансии во 
пропишаниот рок за дејствијата од членот 18 на овој 
закон и 

7) одобрува кредити во обем и на лица спротивно 
на членот 19 од овој закон. 
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(2) Глоба во износ од  1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) 
на овој член на одговорното лице во финансиското 
друштво.  

 
Порамнување и платен налог 

 
Член 29 

(1) Пред поднесување на барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежен суд, Министерс-
твото за финансии е должно на сторителот на прекршо-
кот од членот 28 на овој закон, да му предложи постапка 
за порамнување согласно со Законот за прекршоците.  

(2) Постапката за порамнување е задолжителна.  
(3) Доколку овластеното лице констатира прекршок 

е должно да состави записник во кој ќе ги забележи си-
те битни елементи на дејствието од кое произлегува 
правното обележје на прекршокот, времето, местото и 
начинот на сторување на прекршокот, описот на дејс-
твието и лицата затекнати на самото место, и да го по-
нуди на сторителот на прекршокот/одговорното лице 
во правното лице или лице кое има писмено овластува-
ње дека има право да го потпише записникот, истиот 
да го потпише во знак на согласност.  

(4) Во случај кога сторителот на прекршокот се сог-
ласува со констатираниот прекршок и го потпише за-
писникот, овластеното лице е должно на сторителот на 
прекршокот да му издаде платен налог и тоа дополни-
телно да го прибележи во записникот од ставот (3) на 
овој член.  

(5) Во постапката која ќе заврши со издавање на 
платен налог не се плаќаат трошоци на постапката. 

(6) По истекот на рокот од осум дена предвиден за 
плаќање на платниот налог, во случај да не е платен на-
логот, овластеното лице поднесува барање за поведува-
ње на прекршочна постапка.  

(7) За поведените постапки за порамнување и исхо-
дот од нив, овластеното лице е должно да води посебна 
евиденција.  

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 30 

(1) Правните лица кои на денот на влегувањето во 
сила на овој закон вршат финансиски активности од 
членот 4 став (1) на овој закон, освен банките, се долж-
ни да се усогласат со одредбите од овој закон во рок од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон.  

(2) Субјектите од ставот (1) на овој член се должни 
во период од четири месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон до Министерството за финансии 
да достават барање за издавање дозвола заедно со до-
кументацијата од членот 8 на овој закон.   

(3) За субјектите од ставот (1) на овој член кои нема 
да поднесат барање во рокот од ставот (2) на овој член, 
Управа за јавни приходи ќе донесе решение за забрана 
на вршење дејност и ќе бара бришење од регистарот во 
кој се запишани. 

 
Член 31 

(1) Давателите на потрошувачки кредит кои не се 
исклучени од одредбите на овој закон и кои пред вле-
гувањето во сила на овој закон добиле дозвола од ми-
нистерот за економија за одобрување на потрошувачки 
кредити во смисла на членот 2 точка 3 потточка 1 од 
Законот за заштита на потрошувачите при договори за 
потрошувачки кредити се должни да се усогласат со 
одредбите од овој закон во рок од шест месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон.  

(2) Субјектите од ставот (1) на овој член се должни 
во период од четири месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон до Министерството за финансии 
да достават барање за издавање дозвола заедно со до-
кументацијата од членот 8 на овој закон.   

(3) По истекот на рокот за поднесување на барања 
од членот 30 став (1) на овој закон Министерството за 
економија ќе ја одземе дозволата и ќе ги избрише од 
Регистарот на даватели на потрошувачки кредити што 
се води во Министерството за економија давателите на 
потрошувачки кредити од ставот (1) на овој член. 

 
Член 32 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 
донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 33 

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 
2011 година. 

__________ 
 

L I G J 
PËR SHOQËRI FINANCIARE 

 
1. Dispozita të përgjithshme 

 
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohet themelimi, puna dhe mbikeqyr-
ja e shoqërive financiare në Republikën e Maqedonisë. 

 
Neni 2 

(1) Dispozitat e këtij ligji nuk kanë të bëjnë me bankat, 
filialet e bankave të huaja dhe kursimoret e themeluara në 
Republiken e Maqedonisë, fondacionet dhe shoqatat dhe  
me shoqëritë tregtare të cilat u huazojnë mjete monetare 
shoqerive tjera tregtare. 

(2) Për shoqëritë tregtare zbatohen dispozitat e Ligjit 
për shoqëri tregtare, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar 
ndryshe. 

(3) Për marrëveshjet e kredive dhe faktoringun,  zbato-
hen dispozitat të Ligjit për marrëdhënie obliguese, nëse me 
kete ligj nuk është rregulluar ndryshe. 

 
Neni 3 

Shprehje të ndryshme të përdorura në këtë ligj e kanë 
domethenien si vijojnë: 

1. "Shoqeri financiere „është institucioni financiar jo-
bankar e cila kryen aktivitete financiare nga neni 4 paragra-
fi (1) të këtij ligji; 

2. "Faktoring" është aktivitet financiar në të cilin, në 
baze të marrëveshjes së lidhur me shkrim, shoqëria tregtare 
(faktori) i merr blen kërkesat e subjektit tjetër vendas ose të 
huaj (kreditor), me ose pa të drejtë regresi; 

3. "Kredi" është plasimi i një shume të caktuar të par-
ave në zëvendësim për pagimin e shumave të miratuara dhe 
të  papaguara, së bashku me kamatën dhe/ose provizionin e 
llogaritur për atë shumë; 

4. "Garanci" janë marrëveshjet afariste me të cilat sho-
qeria tregtare garanton se debitori do t'i realizojë obligimet 
pagesore ndaj kreditorit në afat dhe me kushtet nga marre-
veshja e lidhur ndërmjet kreditorit dhe debitorit, e në rast të 
mospageses ose mosrealizimit të detyrimeve nga marre-
veshja, të njëjtat do t'i paguajë shoqëria financiare dhe  

5. "Kartele kreditore" është mjeti për kreditim nëpërmj-
et kredisë revolving e përkufizuar si kredi pa datë të mat-
urimit me çfarë e njëjta mund të ripërsëritet vazhdimisht 
deri në shumën e limituar të përcaktuar nga ana e dhënësit. 
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Dhenesi, poseduesi dhe pranuesi i kartelës kreditore detyri-
misht janë persona të ndryshëm (sistem trepalësh). "Kartela 
kreditore" nuk përfshin kartela debitore, kartela pagesore 
ose çfarëdo lloj kartelash tjera me të cilat mjetet merren si 
borxh nga llogaria depozitare e poseduesit të kartelave.   

 
2. Aktivitete 

 
Neni 4 

 (1) Shoqeria tregtare mund të kryejë një ose më shumë 
nga aktivitetet financiare në vijim: 

1) miratimin e kredive; 
2) dhenien dhe administrimin e kartelave kreditore; 
3) faktoringun dhe 
4) dhenien e garancive.  
(2) Perpos aktiviteteve financiare nga paragrafi (1) të 

ketij neni, shoqëria financiare mund t'i kryejë edhe aktivite-
tet në vijim: 

1) keshillim lidhur me aktivitetet financiare nga para-
grafi (1) të këtij neni dhe  

2) dhenia me qira të pronës së tundshme dhe të patund-
shme personave të tretë, duke e përfshirë edhe lizingun 
operativ.  

 
Neni 5 

(1) Shoqeria tregtare nuk guxon të kryejë aktivitete tje-
ra, përpos aktiviteteve nga neni 4 të këtij ligji. 

(2) Personat juridikë dhe fizikë të cilët nuk kanë leje 
për themelimin dhe punën e shoqërisë financiare të dhënë 
në pajtim me këtë ligj, përveç subjekteve nga neni 2 para-
grafi (1) të këtij ligji nuk guxojnë të kryejnë aktivitete fi-
nanciare nga neni 4 paragrafi (1) të këtij ligji. 

 
3. Perdorimi i fjalëve "shoqëri financiare" 

 
Neni 6 

(1) Shoqeri tregtare është e domosdoshme që në emër 
t'i përdorë fjalët "shoqëri financiare" ose shkurtesa "SHF". 

 (2) Fjalet "shoqëri financiare" ose fjalët të nxjerra prej 
tyre nuk guxojnë të përdoren në emër të shoqërisë tregtare 
ose personit tjetër juridik i cili nuk ka leje për themelim 
dhe punë të lëshuar në pajtim me këtë ligj. 

 
4. Themelimi i shoqërisë financiare 

 
Neni 7 

 (1) Shoqeria financiare themelohet me përgjegjësi të 
kufizuar, si shoqëri aksionare ose si filial e ndonjë shoqërie 
tregtare të huaj, në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare.  

(2) Shoqeri financiare themelohet me kryegjë themel-
ore prej së paku 6 000 000 denarësh.  

(3) Kryegjeja themelore nga paragrafi (2) të këtij neni 
dhe të gjitha zmadhimet e mëtutjeshme të kryegjësë theme-
lore duhet të jenë në formë të parave dhe të paguhen në te-
resi.  

(4) Kryegjeja themelore e shoqërive financiare në asnjë 
moment nuk guxon të zvogëlohet nën shumën e paragrafit 
(2) të këtij neni. 

  
Neni 8 

(1) Për themelim dhe punë të shoqërisë financiare ne-
vojitet leje paraprake për themelim dhe punë nga ministri i 
Financave ( në tekstin në vijim: leje).  

(2) Personat të cilët kanë për qëllim të themelojnë sho-
qei, te Ministria e Financave parashtrojnë kërkesë për ma-
rrjen e lejes. 

(3) Me kërkesën nga paragrafi (2) të këtij neni parashtr-
ohet dokumentacioni dhe informatat në vijim: 

1) propozim-akti për themelim; 
2) propozimemri dhe selia e shoqërisë financiare; 

3) deshmi dëshmi për pagesë të mjeteve monetare në 
emer të kryegjësë themelore në llogari të përkohshme te 
bartesi i qarkullimit pagesor; 

4) burimi i mjeteve për pagesë të kryegjësë themelore; 
5) identiteti i personave të cilët kanë për qëllim të the-

melojne shoqëri financiare; 
6) dokumenti se kundër themeluesve nuk është kumtuar 

mase e sigurisë ndalim për kryerjen  e profesionit, veprim-
tarise ose detyrës; 

7) lista e anëtarëve të organit për menaxhim të shoqeri-
se financiare me prova për plotësimin e kushteve nga neni 
9 të këtij ligji; 

8) aktivitetet financiare të cilat do t'i kryejë shoqëria; 
9) programi për punë të shoqërisë financiare me proje-

ktim të raporteve për financa për tre vitet e ardhshme; 
10) procedurat interne për kryerjen e aktiviteteve fina-

nciare, duke i përfshirë kriteret dhe kushtet për kreditim 
dhe për vlerësim të aftësive kreditore të kredikërkuesve; 

11) programi për parandalimin e larjes së parave, i mi-
ratuar nga Drejtoria për parandalimin e larjes së parave dhe 
financimit të terrorizmit dhe  

12) prova për pagimin e taksës administrative në pajtim 
me Ligjin për taksa administrative. 

(4) Nese themelues i shoqërisë financiare është subjekti 
juridik, përpos provave dhe informatave nga paragrafi (3) 
të këtij neni, me kërkesën e parashtrojnë edhe dokument-
acionin në vijim: 

1) ekstrakti nga regjistri në të cilin është regjistruar se-
lia e subjektit juridik;  

2) informata për gjendjen financiare ekonomike; 
3) dokumenti se kundër personit juridik nuk është kum-

tuar masë për ndalim për kryerjen e veprimtarisë; 
4) dokumenti se kundër personit përgjegjës në personin 

juridik  nuk është kumtuar masë e sigurisë ndalim për krye-
rjen  e profesionit, veprimtarisë ose obligimeve; 

5) dokumenti se nuk është ngritur procedurë për fali-
mentim ose për likuidim të personit juridik. 

Nese themelues i shoqërisë financiare përkatësisht filia-
lit është subjekt juridik i huaj, përpos provave dhe inform-
atave nga paragrafi 2 të këtij neni, me kërkesën e paras-
htrojne edhe dokumentacionin në vijim: 

1) certifikaten nga regjistri në të cilin është regjistruar;  
2) raporte financiare të reviduara nga ana e revizorit të 

autorizuar për tre vitet e fundit dhe 
3) vertetim, certifikatë ose lloj tjetër dëshmie të dhënë 

nga organi përkatës i shtetit në të cilin është regjistruar, me 
të cilat do të mund të vërtetohet se i plotëson kushtet nga 
paragrafi (3) pikat 3, 4 dhe 5 të këtij neni. 

(6) Dokumentacioni nga paragrafët (3) pika 6, (4) dhe 
(5) të këtij neni nuk guxon të jetë më i vjetër se gjashtë mu-
aj, ndërsa parashtrohet në origjinal ose në kopje të verifiku-
ar te noteri. Për dokumentacionin i cili burimisht është në 
gjuhe të huaj nevojitet të parashtrohet edhe përkthimi i ve-
rifikuar. 

(7) Permbajtjen dhe formën e formularit të kërkesës 
marrje të lejes, i përcakton ministri i Financave. 

 
Neni 9 

(1)Anetar i organit për menaxhim me shoqëri financia-
re mund të jetë person i cili: 

1) ka të kryer arsimin e lartë; 
2) ka tre vjet përvojë pune të suksesshme në sferën e fi-

nancave ose bankave; 
3) nuk ka qenë person përgjegjës në shoqërinë tregtare 

mbi të cilën është ngritur procedurë falimentuese; 
4) kunder të cilit nuk është kumtuar masë e sigurisë nd-

alim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
dhe 

5) nuk është anëtar i organit të menaxhimit me bankë, 
filial të bankës së huaj apo kursimores. 

(2) Llojin e dokumenteve për plotësimin e kushteve 
nga paragrafi 1 pikat 2, 3 dhe 5 të këtij neni, i përcakton 
ministri i Financave. 
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Neni 10 
(1) Për kërkesën në lidhje me nenin 8 të këtij ligji, mi-

nistri i Financave vendos në afat prej 60 ditësh nga dita e 
parashtrimit të kërkesës.  

(2) Nese kërkesa nuk është e kompletuar, Ministria e 
Financave e njofton parashtruesin e kërkesës t'i parashtrojë 
dokumentet dhe informatat e nevojshme më së shumti në 
afat prej 30 ditësh. 

(3) Në afatin nga paragrafi 1 të këtij neni, nuk llogari-
ten afatet nga paragrafi 2 të këtij neni.   

 
Neni 11 

(1) Ministri i Financave me aktvendim e refuzon kërk-
esen e dhënies së lejes nëse kërkesa nuk e përmban doku-
mentacionin e përcaktuar me nenin 8 të këtij ligji. 

(2) Kunder aktvendimit nga paragrafit (1) të këtij neni, 
mund të parashtrohet ankesë te Komisioni në Qeverinë e 
Republike së Maqedonisë, për vendosje lidhur me proc-
eduren administrative në shkallë të dytë në sferën e ekon-
omise, në afat prej 15 ditësh nga pranimi i aktvendimit. 

 
Neni 12 

(1) Ministri i Financave me aktvendim e refuzon kërk-
esen për dhënien e lejes, nëse: 

1) kerkesa përmban të dhëna të pasakta ose të pavërt-
eta; 

2) në dy vitet e fundit parashtruesit të kërkesës i është 
refuzuar kërkesa për marrjen e lejes ose i është marrë, leja 
e dhënë në pajtim me ligjin; 

3) kunder themeluesit është kumtuar masë e sigurisë 
ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 

4) ndaj themeluesit të personit juridik është ngritur pro-
cedure falimentuese ose likuiduese dhe  

5) anetari i propozuar për organin e menaxhimit nuk i 
ploteson kushtet nga neni 10 të këtij ligji.  

(2) Kunder aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni 
mund të parashtrohet ankesë te Komisioni në Qeverinë e 
Republike së Maqedonisë, për vendosje lidhur me procedu-
ren administrative në shkallë të dytë në sferën e ekonomi-
se, në afat prej 15 ditësh nga pranimi i aktvendimit. 

 
Neni 13 

(1) Nese janë të plotësuara kushtet nga nenet 8 dhe 9 të 
ketij ligji, ministri i Financave lëshon leje. 

(2) Leja i përmban:  
1) emrin dhe selinë e shoqërisë financiare; 
2) aktivitetet financiare të cilat i kryen shoqëria financi-

are dhe  
3) emrin e themeluesit të shoqërisë financiare.  
(3) Shoqeria financiare është e detyruar të fillojë me kr-

yerjen e aktiviteteve financiare në afat prej gjashtë muajsh 
nga dita e regjistrimit në regjistrin tregtar i cili mbahet në 
Regjistrin qendror. 

  
5. Ndryshime të statusit 

 
Neni 14 

(1) Ndryshimi i statusit të bashkimit dhe bashkëngjitjes 
mund të realizohet vetëm ndërmjet dy ose më shumë sho-
qerive financiare. 

(2) Ndryshimi i statusit të bashkimit dhe bashkëngjitjes 
mund të realizohet vetëm ndërmjet dy ose më shumë sho-
qerive financiare. 

(3) Për ndryshimin e statusit të shoqërisë financiare ne-
vojitet leja nga ministri i Financave.  

(4) Për dhënien e lejes nga paragrafi (3) të këtij neni, në 
menyre përkatëse zbatohen dispozitat nga nenet 7, 8 , 9 , 
10, 11, 12, dhe 13 të këtij ligji. 

6. Regjistrimi në regjistrin tregtar 
 

Neni 15 
(1) Shoqeria financiare e merr cilësinë e subjektit juri-

dik me regjistrimin në regjistrin tregtar, i cili udhëhiqet në 
Regjistrin qendror. 

(2) Shoqeria financiare është e detyruar që të parashtro-
je fletëparaqitje për regjistrim në regjistrin tregtar në afat 
prej 30 ditësh nga dita e marrjes së lejes për themelim dhe 
pune. 

(3) Me fletëparaqitjen për regjistrim në regjistrin tregtar 
parashtrohen, si vijon:  

1) akti për themelimin e shoqërisë financiare; 
2) leja për themelim dhe punë; 
3) prova se janë paguar mjete pagesore në emër të kr-

yegjese themelore në llogari të përkohshme te bartësi i qar-
kullimit pagesor dhe  

4) dokumente tjera në pajtim me rregullat për regjistrim 
në regjistër.  

(4) Regjistri qendror e refuzon fletëparaqitjen për regji-
strim në regjistrin tregtar nëse nuk parashtrohet në afat nga 
paragrafi (2) të këtij neni dhe për atë në mënyrë të shkruar 
e njofton Ministrinë e Financave, në afat prej pesë ditësh 
nga dita kur është refuzuar fletëparaqitja.  

(5) Shoqeria financiare është e detyruar që në afat prej 
dhjete ditësh pune pas regjistrimit në regjistrin tregtar, në 
menyre të shkruar të njoftojë Ministrinë e Financave për 
regjistrimin e kryer. 

 
Neni 16 

(1) Shoqeria financiare është e detyruar që të parash-
troje fletëparaqitje për regjistrim në regjistrin tregtar i cili 
udhehiqet në Regjistrin qendror, në afat prej 15 ditësh nga 
marrja e lejes për ndryshime të statusit. Me fletëparaqitjen 
për regjistrim në regjistrin tregtar në mënyrë të obliguar pa-
rashtrohet leja nga neni 14 paragrafi (3) të këtij ligji. 

(2) Shoqeria financiare është e detyruar që në afat prej 
dhjete ditësh pune pas regjistrimit në regjistrin tregtar për 
ndryshimet e statusit, në mënyrë të shkruar ta njoftojë Mi-
nistrine e Financave për regjistrimin e kryer. 

 
7. Pelqime 

 
Neni 17 

(1) Për kryerjen e aktiviteteve nga neni 4 paragrafi (1) 
të këtij ligji të cilat nuk janë theksuar në leje, ministri i Fi-
nancave miraton aktvendim për plotësimin e lejes.  

(2) Për ndërrimin e anëtarit të organit të menaxhimit të 
shoqerise financiare, ministri i Financave jep pëlqim. 

(3) Për plotësimin e lejes nga paragrafi (1) të këtij neni, 
shoqeria financiare parashtron te Ministria e Financave 
kerkese të cilës i bashkëngjit: 

1) liste të aktiviteteve nga neni 4 paragrafi (1) të këtij 
ligji, të cilat planifikon t'i realizojë shoqëria; 

2) program për punë për tre vitet e ardhshme për aktivi-
tetet përkatëse; 

3) informate për gjendjen financiare ekonomike të sho-
qerise financiare dhe  

4) prove për pagimin e taksës administrative në pajtim 
me Ligjin për taksa administrative. 

(4) Për marrjen e pëlqimit për ndërrimin e anëtarit të 
organit për menaxhim, shoqëria financiare te Ministria e 
Financave parashtron kërkesë të cilës ia bashkëngjit provat 
për plotësimin e kushteve nga neni 9 të këtij ligji.  

(5) Ministri i Financave në bazë të dokumentacionit të 
parashtruar nga paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni, merr 
aktvendim për plotësimin e lejes përkatësisht për dhënien e 
pelqimit, për refuzim ose hedhje poshtë të kërkesës. Gjatë 
vendosjes lidhur me kërkesën në mënyrë përkatëse zbato-
hen dispozitat e neneve 8, 9, 10, 11, 12 dhe 13 të këtij ligji. 
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8. Njoftime 
 

Neni 18 
(1) Shoqeria financiare është e obliguar që ta njoftojë 

Ministrine e Financave për: 
1) hapjen ose mbylljen e filialit në vend ose në vend të 

huaj; 
2) nderrimin e selisë së shoqërisë financiare; 
3) nderrimin e emrit të shoqërisë financiare; 
4) ekzistimin e bazës për shuarje të shoqërisë financiare 

ose për marrjen e lejes; 
zmadhimin e kryegjësë kryesore dhe  
6) ndryshimin e procedurave interne për kryerjen e 

aktiviteteve financiare, duke i përfshirë kriteret dhe kushtet 
për kreditim dhe për vlerësim të aftësive kreditore të kredi-
kerkuesve. 

(2) Shoqeria financiare është e obliguar që ta njoftojë 
Ministrine e Financave për veprimet nga paragrafi (1) të 
ketij neni, në afat prej dhjetë ditësh pune nga dita e ndodh-
jes së veprimit. 

 
9. Krijimi i kredive 

 
Neni 19 

(1) Shoqeria financiare mund të krijojë kredi më shumë 
deri në shumën dhjetëfish të kryegjësë themelore dhe re-
zervave. 

(2) Për nevojat e këtij neni me kredi nënkuptohen ker-
kesat në bazë të kredive të miratuara, garancive të dhëna, 
kartelave kreditore të dhëna dhe kërkesave të ndërmarra.  

(3) Shoqeria financiare nuk guxon të miratojë kredi për 
themeluesit e shoqërisë financiare dhe personat e lidhur. 

(4) Me persona të lidhur sipas këtij neni, konsiderohen 
bashkeshortet e themeluesit të shoqërisë financiare ose per-
sonat me të cilët jetojnë në bashkësi bashkëshortore, femi-
jet e tyre ose fëmijët e adoptuar, prindërit dhe personat nën 
kujdestarine e tyre, si dhe shoqëritë e lidhura sipas Ligjit 
për shoqëri tregtare. 

 
10. Kontabiliteti, raporte financiare dhe revizioni 

 
Neni 20 

 
(1) Shoqeria tregtare e mban kontabilitetin dhe i harton 

raportet financiare në pajtim me Ligjin për shoqëri, tregtare 
dhe standardet ndërkombëtare të miratuara për njoftim fi-
nanciar. 

(2) Raportet financiare të shoqërisë financiare janë len-
de e revizionit nga ana e shoqërisë së autorizuar për revizi-
on, në pajtim me rregullat për revizion. 

(3) Shoqeria financiare është e obliguar që t'i shpallë 
raportin financiar vjetor së bashku me raportin dhe mendi-
min e revizorit të autorizuar në së paku një gazetë ditore në 
Republiken e Maqedonisë, në afat prej 15 ditësh kalendari-
ke nga dorëzimi i raporteve në Ministrinë e Financave. 

(4) Shoqeria financiare është e obliguar që deri më 31 
maj gjatë vitit rrjedhës, te Ministria e Financave të parash-
troje ekzemplar nga raporti financiar i vitit të kaluar së ba-
shku me raportin nga revizioni i kryer. 

(5) Shoqeria për revizion menjëherë e njofton Ministri-
ne e Financave nëse gjatë revidimit konstaton se: 

1) shoqeria financiare ka kryer shkelje serioze të dispo-
zitave të këtij ose ligji tjetër dhe 

2) gjendja financiare e shoqërisë financiare është përkeq-
esuar me çka vihet në pikëpyetje funksionimi i saj normal. 

 
11. Raporte 

 
Neni 21 

(1) Shoqeria financiare është e detyruar që te Ministria 
e Financave të paktën dy herë në vit edhe atë më së voni 
deri më 28 shkurt në vitin rrjedhës për vitin paraprak dhe 
më së voni deri më 30 shtator në vitin rrjedhës për periud-

hen prej 1 janari deri më 31 gusht nga viti rrjedhës, si dhe 
sipas nevojës, me kërkesë të Ministrisë së Financave, të pa-
rashtroje raporte për aktivitetet financiare dhe për gjendjen 
e burimit të mjeteve. 

(2) Me kërkesë të Ministrisë së Financave, shoqëria fi-
nanciare i parashtron informatat e nevojshme për qëllime 
statistikore dhe analitike.  

(3) Formen dhe përmbajtjen e formularit të raporteve 
nga paragrafi (1) të këtij neni, si dhe mënyrën e parashtri-
mit të saj i përcakton ministri i Financave. 

 
12.  Mbikeqyrje dhe masa 

 
Neni 22 

(1) Ministria e Financave kryen mbikëqyrje mbi punën 
e shoqërive financiare. 

(2) Mbikeqyrja nga paragrafi (1) të këtij neni  kryhet 
nepermjet përcjelljes së punës jashtë terrenit të shoqërive, 
dhe grumbullimin dhe analiza të raporteve dhe të dhënave 
të cilat shoqëritë tregtare i parashtrojnë deri te Ministria e 
Financave ose me kontroll të drejtpërdrejt te shoqëria fi-
nanciare.  

(3) Gjate realizimit të kontrollit të ndërsjellë, Ministria 
e Financave mund të angazhojë ekspertë të jashtëm.  

(4) Gjate kryerjes së  mbikëqyrjes nga paragrafi (1) të 
ketij neni, shoqëria është e obliguar ta marrë në inspektim 
tere dokumentacionin.  

(5) Dokumentacioni nga paragrafi (4) të këtij neni për 
Ministrine e Financave paraqet informatë të klasifikuar në 
pajtim me ligjin. 

 
Neni 23 

Ndaj shoqërisë financiare për të cilën do të konstatohet 
se nuk punon në pajtim me dispozitat e këtij ligji, ministri i 
Financave mund t'i ndërmarrë masat si vijojnë: 

1) të japë vërejtje me shkrim ose 
2) të japë urdhëresë me shkrim me afat për harmonizim 

me dispozitat e këtij ligji dhe rregullat tjera me të cilat rre-
gullohet puna e shoqërive financiare ose 

3) perkohesisht ta ndalojë kryerjen e një pjese ose të 
gjitha aktiviteteve financiare, ose  

4) ta heqë lejen. 
 

Neni 24 
(1) Ministri i Financave me aktvendim e merr lejen, nese: 
1) Regjistri qendror e refuzon fletëparaqitjen për regji-

strim në regjistrin tregtar; 
2) shoqeria nuk fillon me kryerjen e aktiviteteve finan-

ciare në afatin e përcaktuar në nenin 13 paragrafi (3) të ke-
tij ligji; 

3) shoqeria kryen aktivitete të cilat nuk janë të theksua-
ra në leje; 

4) konstatohet se informatat të cilat janë parashtruar në 
kerkesen për dhënien e lejes ose pëlqimit janë të paqarta, jo 
të vërteta ose më shumë nuk janë të plotësuara; 

5) shoqeria pushon me kryerjen e aktiviteteve financia-
re për periudhën më të gjatë se gjashtë muaj; 

6) ndaj shoqërisë është hapur procedurë për falimentim 
ose likuidim; 

7) shoqeria nuk i zbaton masat nga neni 24 pikat 1, 2 
dhe 3 të këtij ligji; 

8) kryegjeja themelore e shoqërisë financiare zvogelo-
het nën minimumin ligjor dhe 

9) kryen ndryshim të statusit pa pëlqim të ministrit të 
Financave. 

(2) Pas miratimit të aktvendimit nga paragrafi (1) të ke-
tij neni, shoqëria financiare nuk guxon të kryejë aktivitete 
financiare, përpos atyre të cilat janë të nevojshme për ruajt-
jen e pronës së shoqërisë dhe pagimin e kërkesave.  
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(3) Anetaret e organit të menaxhimit të shoqërisë finan-
ciare janë të obliguar që në afat prej 15 ditësh nga dita e 
marrjes së lejes, të fillojnë procedurë për likuidim ose të 
parashtrojne propozim për hapjen e procedurës falimentue-
se te gjykata kompetente.  

(4) Kunder aktvendimit nga paragrafi (1) të këtij neni 
mund të parashtrohet ankesë te Komisioni në Qeverinë e 
Republike së Maqedonisë, për vendosje lidhur me procedu-
ren administrative në shkallë të dytë në sferën e ekonomi-
se, në afat prej 15 ditësh nga pranimi i aktvendimit.  

(5) Ankesa nga paragrafi (4) i këtij neni nuk e prolon-
gon zbatimin e aktvendimit. 

 
13. Regjistri i shoqërive financiare 

 
Neni 25 

(1) Ministria e Financave mban Regjistër të shoqërive 
financiare në formë elektronike.              

(2) Në Regjistrin e shoqërive financiare shënohen të 
dhena për: 

1) emrin dhe selinë e shoqërisë financiare; 
2) kryegjene themelore të shoqërive financiare; 
3) anetaret e organit të menaxhimit dhe 
4) aktivitetet financiare të cilat do t'i kryejë shoqëria. 
 

14. Sanksione për kundërvajtje 
 

Neni 26 
Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj, procedurë 

për kundërvajtje mban edhe sanksione për kundërvajtje 
kumton gjykata kompetente në Republikën e Maqedonisë. 

 
Neni 27 

(1) Gjobe në shumë prej 5 000 deri në 10 000 euro në kun-
dervlere me denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje shoqerise 
financiare nëse kryen aktivitete financiare për të cilat nuk ka 
leje ( nenet 13 paragrafi (2) pika 2 dhe 17 paragrafi (1)), 
përkatësisht leje (neni 17 paragrafi (2)), ose kryen aktivitete të 
cilat nuk guxon t'i kryejë ( neni 5 paragrafi (1)). 

(2) Gjobe në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në 
kundervlere me denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje 
nga paragrafi (1) të këtij neni, personit përgjegjës në sho-
qerine financiare.  

 
Neni 28 

(1) Gjobe në shumë prej 2 000 deri në 5 000 euro në 
kundervlere me denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje 
shoqerise financiare, nëse: 

1) nuk e njofton Ministrinë e Financave për regjistrimin 
e kryer në regjistrin tregtar në afatin e përcaktuar ( nenet 15 
paragrafi (5) dhe 16 paragrafi (2)); 

2) kryen ndërrime të anëtarëve të organit të menaxhimit 
pa pëlqim nga ministri i Financave ( neni 17 paragrafi (2)); 

3) nuk e mban kontabilitetin dhe nuk i harton raportet 
financiare në pajtim me nenin 20 të këtij ligji; 

4) nuk parashtron raporte te Ministria e Financave në 
pajtim me nenin 21 të këtij ligji; 

5) nuk e merr në inspektim dokumentacionin nga neni 
22 paragrafi (4) të këtij ligji dhe 

6) nuk e njofton Ministrinë e Financave në afatin e per-
caktuar për veprimet nga neni 18 të këtij ligji dhe 

7) miraton kredi në vëllim dhe për persona, në kun-
dershtim me nenin 19 të këtij ligji. 

(2) Gjobe në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë me 
denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të 
këtij neni, personit përgjegjës në shoqërinë financiare.  

 
Barazimi dhe urdhërpagesa 

 
Neni 29 

(1) Para parashtrimit të kërkesës për ngritjen e procedu-
res për kundërvajtje para gjykatës kompetente, Ministria e 
Financave është e obliguar që kryerësit të kundërvajtjes 
nga neni 28 të këtij ligji, t'i propozojë procedurë për bara-
zim në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.  

(2) Procedura për barazim është e detyrueshme.  
(3) Nese personi i autorizuar konstaton kundërvajtje, det-

yrohet që të hartojë procesverbal në të cilin do t'i shënojë të 
gjitha elementet e rëndësishme të aktivitetit nga i cili do të 
rezultojë cilësia juridike e kundërvajtjes, koha, vendi dhe 
mënyra e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i aktivitetit dhe 
personave të kapur në vendin e ngjarjes, dhe t'i ofroje kryerësit 
të kundërvajtjes/personi përgjegjës në personin juridik i cili ka 
autorizim me shkrim, se ka të drejtë të nënshkruajë 
procesverbalin, të njëjtin ta nënshkruajë në shenje të pëlqimit.  

(4) Në rast kur kryerësi i kundërvajtjes pajtohet me 
kundervajtjen e konstatuar dhe e nënshkruan procesverba-
lin, personi i autorizuar është i obliguar që kryerësit të 
kundervajtjes t'i japë urdhërpagesë dhe atë në mënyrë plo-
tesuese ta shënojë në procesverbalin nga paragrafi (3) të 
ketij neni.  

(5) Në procedurën e cila do të kryhet me dhënien e urd-
herpageses, nuk paguhen shpenzimet e procedurës. 

(6) Pas skadimit të afatit prej tetë ditësh i paraparë për 
pagimin e urdhërpagesës, në rast të mospagesës së urdhër-
pageses, personi i autorizuar parashtron kërkesë për ngrit-
jen e procedurës për kundërvajtje. 

(7) Për procedurat e ngritura për barazim dhe rezultatin 
e tyre, personi i autorizuar është i detyruar të mbajë eviden-
cë të posaçme.  

 
Dispozita kalimtare dhe përfundimtare 

 
Neni 30 

(1) Personat juridikë të cilët në ditën e hyrjes në fuqi të 
ketij ligji kryejnë aktivitete financiare nga neni 4 paragrafi 
(1) të këtij ligji, përpos bankave, janë të obliguar që të har-
monizohen me dispozitat e këtij ligji në afat prej gjashtë 
muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

(2) Subjektet nga paragrafi (1) të këtij neni, janë të ob-
liguar që në periudhë prej katër muajsh nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji, te Ministria e Financave të parashtrojnë 
kerkese për dhënien e lejes së bashku me dokumentacionin 
nga neni 8 të këtij ligji.   

(3) Për subjektet nga paragrafi (1) të këtij ligji të cilët 
nuk do të parashtrojnë kërkesë në afatin nga paragrafi (2) 
të këtij neni, Drejtoria e të Hyrave Publike do të miratojë 
aktvendim për ndalim për kryerjen e veprimtarisë dhe do të 
kerkoje shlyerjen nga regjistri në të cilin janë regjistruar. 

 
Neni 31 

(1) Dhenesit e kredive shpenzuese të cilët nuk janë të 
perjashtuar nga dispozitat e këtij ligji dhe të cilët para hyr-
jes në fuqi të këtij ligji kanë marrë leje nga ministri i Eko-
nomise për miratim të kredive shpenzuese sipas nenit 2 pi-
ka 3, nënpika 1 të Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve 
gjate marrëveshjeve për kredi shpenzuese janë të obliguar 
që të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji në afat prej 
gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

(2) Subjektet nga paragrafi (1) të këtij neni, janë të ob-
liguar që në periudhën prej katër muajsh nga dita e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji, te Ministria e Financave të parashtroj-
ne kërkesë për dhënien e lejes së bashku me dokumentacio-
nin nga neni 8 të këtij ligji.   

(3) Pas skadimit të afatit për parashtrimin e kërkesës 
nga neni 30 paragrafi (1) të këtij ligji, Ministria e Ekono-
mise do ta heqë lejen dhe do t'i shlyejë nga Regjistri i dhe-
nesve të kredive shpenzuese e cila udhëhiqet në Ministrinë 
e Ekonomisë, dhënësit e kredive shpenzuese nga paragrafi 
(1) të këtij neni. 

 
Neni 32 

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen 
në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 33 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" ndërsa do 
të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2011. 
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3307. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З  

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

ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за Фондот за осигурување на депозити, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 декември 2010 година. 
 

        Бр. 07-4952/1                             Претседател 
6 декември 2010 година         на Република Македонија,                       
          Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ  
ЗА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА  ДЕПОЗИТИ 

 
Член 1 

Во Законот за Фондот за осигурување на депозити 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
63/2000, 29/2002, 43/2002 , 49/2003 и 81/2008), членот 4 
се менува и гласи: 

„Банките, филијалите на странските банки и ште-
дилниците основани во Република Македонија се 
должни во Фондот да ги осигурат депозитите. 

Под депозити во смисла на овој закон се подразби-
раат денарските и девизните депозити, трансакциските 
сметки, депозитите врзани за парични картички и де-
визни приливи на физичките лица (во натамошниот 
текст: депозит).  

Во случај на обесштетување од страна на Фондот, 
поединечните депозити на едно лице во една банка, 
филијала на странска банка или штедилница се сметаат 
за единствен депозит."         
  

Член 2 
По членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи: 
 

„Член 4-а 
Гувернерот на Народната банка на Република Ма-

кедонија ќе донесе решение за забрана за прибирање на 
депозити на банка, филијала на странска банка или 
штедилница која е исклучена од членство во Фондот 
поради неплаќање на премија. 

Членството во Фондот престанува и во случај кога 
гувернерот на Народната банка на Република Македо-
нија ќе донесе решение за укинување на дозволата за 
основање и работење на банка, филијала на странска 
банка или штедилница. 

Фондот ги осигурува вкупните депозити во банки-
те, филијалите на странските банки и штедилниците 
депонирани до денот на конечноста на решенијата од 
ставовите 1 и 2 на овој член."                   

  
Член  3 

Во членот 5  ставот 1 се менува и гласи: 
„Паричните средства на Фондот изнесуваат најмал-

ку 4% од вкупните депозити во банките, филијалите на 
странските банки и штедилниците во Република Маке-
донија.“ 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Под парични средства на Фондот се подразбираат 

средствата кои се наоѓаат на сметките на Фондот во 
Народната банка на Република Македонија,  сметките 
на Фондот во деловните банки, паричните средства ин-
вестирани во хартии од вредност и паричните средства 
инвестирани во деривативни финансиски инструмен-
ти.“ 

Ставовите 2 и 3  стануваат ставови 3 и 4. 
Ставот 4 кој станува став 5 се менува и гласи: 
„По исклучок од ставот 4 на овој член, банките, фи-

лијалите на странските банки и штедилниците плаќаат 
премија во периодот кога се под дополнителни мерки 
преземени од страна на гувернерот на Народната банка 
на Република Македонија согласно со членот 133 од 
Законот за банките или е воведена администрација 
согласно со членот 139 од Законот за банките. Преми-
јата се плаќа по стапка утврдена од страна на Управни-
от одбор на Фондот.‘‘  

 
Член 4 

Во членот 7 по ставот 3 се додаваат два нова става 4 
и 5, кои гласат: 

„Во случај на неплаќање на премија од ставот 1 на 
овој член во период од шест месеци едноподруго, пре-
станува членството во Фондот. 

Фондот е должен веднаш да ја извести Народната 
банка на Република Македонија за случаите од ставо-
вите 3 и 4 на овој член." 

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 6 и 7. 
 

Член 5 
Во членот 8 став 1 точка 1  зборовите: „ја донел ко-

нечната одлука согласно со членот 9 став 1 од овој за-
кон“ се заменуваат со зборовите: "го донел решението 
од членот 4-а став 2 на овој закон". 

 
Член 6 

Членот  9  се менува и гласи: 
„Фондот започнува со обесштетувањето на осигу-

рените депозити во рок од 20 дена  од денот на конеч-
носта на решението на гувернерот на Народната банка 
на Република Македонија од членот 4-а став 2 на овој 
закон. 

Во исклучителни околности, Фондот може да го 
продолжи рокот од ставот 1 на овој член за најмногу 
десет дена. 

Фондот ги обесштетува осигурените депозити, но 
не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра 
по депозит во една банка, филијала на странска банка 
или штедилница пресметани по средниот курс на На-
родната банка на Република Македонија на денот на 
конечноста на решението од членот 4-а став 2 на овој 
закон.  

Во износот од ставот 3 на овој член се пресметува 
главнината на депозитот, договорената пресметана и 
припишана камата и непристигнатата камата до денот 
на конечноста на решението од членот 4-а став 2 на 
овој закон. 

Hа денот на конечноста на решението од членот 4-а 
став 2 на овој закон депозитите вложени во девизи се 
конвертираат во денари по среден курс на Народната 
банка на Република Македонија. 

Обесштетувањето на денарските и девизните депо-
зити се исплатува во денари. 

Во случај на сомневање дека побарувањата на депо-
нентите на членките на Фондот произлегуваат од 
трансакции поврзани со перење пари или финансирање 
на тероризам, исплатата на побарувањата на депонен-
тите нема да се изврши се до правосилноста на судска-
та одлука за поврзаноста на трансакцијата со перење на 
пари или финансирање на тероризам." 
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Член 7 
Во членот 10 став 1 зборовите: „не ги осигурува и" 

се бришат.  
Во ставот 2 зборовите: „физичкото лице" и зборо-

вите „лицето" се заменуваат со зборот „депонентот". 
  

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„При утврдување на износот од членот 9 став 3 на 

овој закон се зема предвид учеството на секој депонент 
во заедничката сметка." 

       
Член 8 

Во членот 17 став 3 зборовите: „став 1" се замену-
ваат со зборовите: „став 2". 

Ставовите  4, 5, 6 и 7 се менуваат и гласат: 
‘‘На барање на Фондот, Народната банка на Репуб-

лика Македонија е должна да му достави извештај за 
банките, филијалите на странските банки и штедилни-
ците членки на Фондот кои се под дополнителни мерки 
преземени од страна на гувернерот на Народната банка 
на Република Македонија согласно со членот 133 од 
Законот за банките или е воведена администрација сог-
ласно со членот 139 од Законот за банките. Извештајот 
се доставува најдоцна во рок од десет дена од денот на 
приемот на барањето.  

На барање на Фондот, администраторите именува-
ни од страна на гувернерот на Народната банка на Ре-
публика Македонија се должни да му доставуваат на 
Фондот извештај за финансиската состојба и перспе-
ктивите на банката, филијалата на банка и штедилни-
цата. Извештајот се доставува најдоцна во рок од десет 
дена од денот на приемот на барањето доставено од 
страна на Фондот. 

 Банките, филијалите на странските банки и ште-
дилниците членки на Фондот се должни да му доставу-
ваат на Фондот извештај за тримесечната состојба на 
вкупниот број на депоненти со депозити во висина до 
30.000 евра и на депоненти со депозити во висина над 
30.000 евра. Извештајот се доставува најдоцна до 15-от 
ден во месецот за претходното тримесечје. 

Податоците содржани во извештаите што се доста-
вуваат до Фондот претставуваат класифицирани ин-
формации." 

 
Член 9 

Со денот на пристапување на Република Македони-
ја во Европската унија престануваат да важат одредби-
те од членот 6 став 3 на овој закон со кои се менуваат  
одредбите од членот 9 став  3 на  Законот за Фондот за 
осигурување на депозити ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" број 63/2000, 29/2002, 43/2002, 
49/2003 и 81/2008), како и одредбите од членот  8 став 
4 на овој закон со кои се менуваат одредбите од членот 
17 став 6 на Законот за Фондот за осигурување на де-
позити ("Службен весник на Република Македонија" 
број 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003 и 81/2008). 

 
Член 10 

Со денот на пристапување на Република Македони-
ја во Европската унија под депозити во смисла на овој 
закон ќе се подразбираат и денарските и девизните де-
позити, трансакциските сметки, депозитите врзани за 
парични картички и девизни приливи на правните лица 
кои согласно Законот за трговски друштва ("Службен 
весник на Република Македонија" број 28/2004, 
84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10 и 48/10) се сметаат за 
мали трговци. 

 
Член 11 

Со денот на пристапување на Република Македони-
ја во Европската унија, Фондот ги обесштетува осигу-
рените депозити, но не повеќе од денарска противвред-
ност на 100.000 евра по депозит во една банка, филија-

ла на странска банка или штедилница пресметани по 
средниот курс на Народната банка на Република Маке-
донија на денот на конечноста на решението од членот 
4-а став 2 на овој закон.  

 
Член 12 

Со денот на пристапување на Република Македони-
ја во Европската унија, банките, филијалите на стран-
ските банки и штедилниците членки на Фондот се 
должни да му доставуваат на Фондот извештај за три-
месечната состојба на вкупниот број на депоненти со 
депозити во висина до 100.000 евра и на депоненти со 
депозити во висина над 100.000 евра. Извештајот се до-
ставува најдоцна до 15-от ден во месецот за претходно-
то тримесечје.   

 
Член 13 

Во целиот текст на Законот зборовите: ‘‘банки и 
штедилници‘‘ во различен член и број се заменуваат со 
зборовите: ‘‘банки, филијали на странски банки и ште-
дилници‘‘, зборовите: ‘‘банки или штедилници‘‘ во 
различен член и број се заменуваат со зборовите: ‘‘бан-
ки, филијали на странски банки и штедилници‘‘, а збо-
ровите: ‘‘депозити на физички лица‘‘ во различен член 
и број се заменуваат со зборот ‘‘депозити‘‘.  

 
Член 14 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR FONDIN PËR SIGURIMIN E DEPOZITAVE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për fondin për sigurimin e depozitave 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003 dhe  81/2008), neni 4 
ndryshohet si vijon:  

"Bankat, filialet e bankave të huaja dhe kursimoret e 
themeluara në Republikën e Maqedonisë janë të obliguara 
që në Fond t'i sigurojnë depozitat.   

Si depozita sipas këtij ligji nënkuptohen depozitat në 
denarë dhe deviza, llogaritë e transaksionit, depozitat e 
lidhura me kartela të parave dhe të hyrat devizore të 
personave fizikë (në tekstin e mëtejmë: depozita).  

Në rast të zhdëmtimit nga ana e Fondit, depozitat 
individuale të një personi në një bankë, filial të bankës së 
huaj apo kursimores, konsiderohen si depozitë e vetme."   

 
Neni 2 

Pas nenin 4 shtohet neni i ri 4-a, si vijon: 
 

"Neni 4-a 
Guvernatori i Bankës Popullore të Republikës së 

Maqedonisë do të marrë aktvendim për ndalim për 
grumbullimin e depozitave të bankës, filiali të bankës së 
huaj apo kursimores, që është përjashtuar nga anëtarësia në 
Fond për shkak të mospagesës së premisë.   

Anëtarësia në Fond ndërpritet edhe në raste kur 
guvernatori i Bankës Popullore të Republikës së 
Maqedonisë do të marrë aktvendim për heqjen e lejes për 
themelim dhe punë të bankës, filialit të bankës së huaj apo 
kursimores.  

Fondi i siguron depozitat e përgjithshme në banka, 
filiale të bankave të huaja dhe kursimoreve, të depozituara 
deri në ditën e fuqizimit të aktvendimeve nga paragrafët 1 
dhe 2 të këtij neni."                    

  
Neni 3 

Ne nenin 5 paragrafi 1 ndryshohet si vijon: 
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"Mjetet monetare të Fondit janë së paku 4% nga 
depozitat e përgjithshme në banka, filiale të bankave të 
huaja dhe kursimore në Republikën e Maqedonisë." 

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon: 
"Si mjete monetare të fondit nënkuptohen mjetet të 

cilat gjenden në llogari të Fondit në Bankën Popullore të 
Republikës së Maqedonisë, llogaritë e Fondit në banka 
afariste, mjetet monetare të investuara në letra me vlerë 
dhe mjetet monetare të investuara në instrumente derivuese 
financiare."  

Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 3 dhe 4. 
Ne nenin 4 paragrafi 5, ndryshohet si vijon: 
"Me përjashtim të paragrafit 4 të këtij neni, bankat, 

filialet e bankave të huaja dhe kursimoret, paguajnë premi 
në periudhën kur janë nën masa plotësuese, të marra nga 
ana e guvernatorit të Bankës Popullore të Republikës së 
Maqedonisë, në pajtim me nenin 133 nga Ligji për banka 
apo është vendosur administrim në pajtim me nenin 139 të 
Ligjit për banka.  Premia paguhet sipas shkallës së 
përcaktuar nga ana e Këshillit Drejtues të Fondit."  

 
Neni 4 

Në nenin 7 pas paragrafit 3 shtohen dy paragrafë të rinj 
4 dhe 5, si vijojnë: 

"Në rast të mospagesës së premisë nga paragrafi 1 i 
këtij neni në periudhën prej gjashtë muajsh të 
njëpasnjëshëm, ndërpritet anëtarësia në Fond.  

Fondi është i obliguar që menjëherë ta informojë 
Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë për rastet 
nga paragrafët 3 dhe 4 të këtij neni." 

Paragrafët 4 dhe 5 bëhen paragrafë 6 dhe 7. 
 

Neni 5 
Në nenin 8 paragrafi 1 pika 1 fjalët: "e ka marrë 

vendimin përfundimtar në pajtim me nenin 9 paragrafi 1 të 
këtij ligji" ndryshohen me fjalët: "e ka marrë aktvendimin 
nga neni 4-a paragrafi 2 të këtij ligji." 

 
Neni 6 

Neni 9 ndryshohet si vijon: 
"Fondi fillon me zhdëmtim të depozitave të siguruara 

në afat prej 20 ditësh nga dita e fuqizimit të aktvendimit të 
guvernatorit të Bankës Popullore të Republikës së 
Maqedonisë nga neni 4-a paragrafi 2 të këtij ligji.  

Në rrethana të jashtëzakonshme, Fondi mund ta 
vazhdojë afatin nga paragrafi 1 i këtij neni, për më së 
shumti dhjetë ditë.  

Fondi i zhdëmton depozitat e siguruara, por jo më shumë 
se kundërvlera në denarë e 30 000 eurove për depozitë në një 
bankë, filial së bankës të huaj apo kursimore, të vlerësuara 
sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së 
Maqedonisë në ditën e fuqizimit të aktvendimit nga neni 4-a 
paragrafi 2 të këtij ligji.    

Në shumën nga paragrafi 3 i këtij neni vlerësohet 
kryegjëja e depozitës, kamata e përcaktuar e llogaritur dhe 
e kontraktuar dhe kamata e paarritur nga dita e fuqizimit të 
aktvendimit nga neni 4-a paragrafi 2 të këtij ligji. 

Në ditën e fuqizimit të aktvendimit nga neni 4-a 
paragrafi 2 të këtij ligji, depozitat e depozituara në deviza 
konvertohen në denarë, sipas kursit të mesëm të Bankës 
Popullore të Republikës së Maqedonisë.  

Zhdëmtimi i depozitave në denarë dhe në deviza 
paguhet në denarë.   

Në rast dyshimi se kërkesat e depozituesve të anëtarëve 
të Fondit dalin nga transaksionet lidhur me larjen e parave 
apo financimin e terrorizmit, pagesa e kërkesave të 
depozituesve nuk do të kryhet deri në plotfuqishmërinë e 
aktvendimit gjyqësor për lidhshmërinë e transaksioneve me 
larjen e parave apo financimin e terrorizmit."   

 
Neni 7 

Në nenin 10 paragrafi 1 fjalët: "nuk i siguron dhe" 
shlyhen.  

Në paragrafin 2 fjalët: "personi fizik" dhe fjala 
"personi" zëvendësohen me fjalët "depozituesi".   

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon: 
"Gjatë përcaktimit të shumës nga neni 9 paragrafi 3 të 

këtij ligji, merret parasysh pjesëmarrja e çdo depozituesi në 
llogarinë e përbashkët."  

      
Neni 8 

Në nenin 17 paragrafi 3 fjalët: "paragrafi 1" 
ndryshohen me fjalët: "paragrafi 2". 

Paragrafët 4, 5, 6 dhe 7, ndryshohen si vijojnë: 
"Me kërkesë të Fondit, Banka Popullore e Republikës 

së Maqedonisë është e obliguar që t'i dorëzojë raport për 
bankat, filialet e bankave të huaja dhe kursimoreve anëtare 
të Fondit, të cilat janë nën masa plotësuese të marra nga 
guvernatori i Bankës Popullore të Republikës së 
Maqedonisë në pajtim me nenin 133 të Ligjit për banka, 
apo është vendosur administrimi në pajtim me nenin 139 të 
Ligjit për banka. Raporti përpilohet më së voni në afat prej 
dhjetë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.    

Me kërkesë të Fondit, administratorët e emëruar nga 
guvernatori i Bankës Popullore të Republikës së 
Maqedonisë, janë të detyruar që Fondit t'i dorëzojnë raport 
për gjendjen financiare dhe perspektivat e bankës, filialit të 
bankës dhe kursimores. Raporti dorëzohet më së voni në 
afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës së 
dorëzuar nga Fondi. 

Bankat, filialet e bankave të huaja dhe kursimoret 
anëtare të Fondit, janë të obliguara që t'i dorëzojnë Fondit 
raport për gjendjen tremujore të numrit të përgjithshëm të 
depozituesve me depozita në lartësi deri në 30 000 eurosh 
dhe të depozituesve me depozita në lartësi mbi 30 000 
euro. Raporti dorëzohet më së voni deri në ditën e 15-të 
muajit për tremujorin paraprak.  

Të dhënat e përmbajtura në raportet që dalin nga Fondi, 
paraqesin informata të klasifikuara." 

 
Neni 9 

Me ditën e aderimit të Republikës së Maqedonisë në 
Unionin Evropian shfuqizohen dispozitat e nenit 6 
paragrafi 3 të këtij ligji, me të cilat ndryshohen dispozitat 
nga neni 9 paragrafi 3 të Ligjit për Fondin e Sigurimit të 
Depozitave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003 dhe 81/2008), 
si dhe dispozitat e nenit 8 paragrafi 4 të këtij ligji, me të 
cilat ndryshohen dispozitat e nenit 17 paragrafi 6 të Ligjit 
për Fondin e Sigurimit të Depozitave ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 63/2000, 29/2002, 
43/2002 , 49/2003 dhe 81/2008). 

 
Neni 10 

Në ditën e aderimit të Republikës së Maqedonisë në 
Unionin Evropian, depozita sipas këtij ligji do të 
nënkuptohen edhe depozitat në denarë dhe deviza, llogaritë 
e transaksionit, depozitat e lidhura me kartela të parave dhe 
të hyrat devizore të personave juridikë, të cilët në pajtim 
me Ligjin për shoqëri tregtare ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 28/2004, 84/2005, 
25/2007, 87/2008, 42/10 dhe 48/10") konsiderohen tregtarë 
të vegjël.  

 
Neni 11 

Me ditën e aderimit të Republikës së Maqedonisë në 
Unionin Evropian, Fondi i zhdëmton depozitat e siguruara, 
por jo më shumë se kundërvlera në denarë e 100 000 
eurove për depozitë në një bankë, filial të bankës se huaj 
apo kursimore, të llogaritura sipas kursit të mesëm të 
Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, në ditën e 
fuqizimit të aktvendimit nga neni 4-a paragrafi 2 të këtij 
ligji.   
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Neni 12 
Në ditën e aderimit të Republikës së Maqedonisë në 

Unionin Evropian, bankat, filialet e bankave të huaja dhe 
kursimoret anëtare të Fondit, janë të obliguara që t'i 
dorëzojnë Fondit raport për gjendjen tremujore të numrit të 
përgjithshëm të depozituesve me depozita në lartësi deri në 
100 000 euro dhe të depozituesve në lartësi mbi 100 000 
euro. Raporti dorëzohet më së voni deri në ditën e 15-të 
muajit për tremujorin paraprak.    

 
Neni 13 

Në tërë tekstin e plotë të Ligjit fjalët: "banka dhe 
kursimore", në nen  dhe numër të ndryshëm, zëvendësohen 
me fjalët: "banka, filiale të bankave të huaja dhe 
kursimore", fjalët: "banka apo kursimore" në nen dhe 
numër të ndryshëm, zëvendësohen me fjalët: "banka, filiale 
të bankave të huaja dhe kursimore", fjalët: "depozita të 
personave fizikë" në nen dhe numër të ndryshëm, 
zëvendësohen me fjalën "depozita".  

 
Neni 14 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

___________ 
3308. 

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 ДАВАЊЕ 
НА ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ НА ДАЛЕЧИНА 
 
Се прогласува Законот за давање на финансиски ус-

луги на далечина, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 декември 2010 година. 
 

        Бр. 07-4953/1                             Претседател 
6 декември 2010 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 ДАВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ  
НА ДАЛЕЧИНА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите и начинот на 
давањето на финансиски услуги на далечина.  

 
Член 2 

(1) Одредбите од овој закон се применуваат на до-
говорите за давање на финансиски услуги на потрошу-
вачи на далечина (во натамошниот текст: договор на 
далечина).   

(2) Во случај на договор на далечина што се состои 
од иницијален арaнжман за услуга, по кој следуваат 
сукцесивни операции или серија на одделни операции 
од иста природа кои се реализираат во определени вре-
менски интервали, одредбите од овој закон се приме-
нуваат само за иницијалниот аранжман. 

(3) Во случаите кога не постои иницијален аранж-
ман,  но во одреден период меѓу договорните страни, 
се вршат сукцесивни операции или серија на одделни 
операции од иста природа, одредбите на членовите 6, 7 
и 8 од овој закон се применуваат само на првата опера-
ција.  

(4) Доколку во период подолг од една година не се 
вршат операции од иста природа, следната операција 
ќе се смета за почетна во нова серија на операции и на 
неа ќе се применувaат одредбите од членовите 6, 7 и 8 
на овој закон.  

 
Член 3 

На договорите на далечина се применуваат и одред-
бите од други закони со кои е пропишано задолжител-
но доставување на информации и податоци различни 
од наведените во членот 6 став (1) од овој закон. 

 
Член 4 

(1) Потрошувачот не може да се откаже од правата 
што произлегуваат од овој закон. 

(2) Ништовни се одредбите од договорот на далечи-
на со кои се предвидува примена на правото на друга 
држава која не е земја членка на Европската унија со 
кои се исклучува примената на овој закон.  

 
Член 5 

Одделни поими употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

1.„Договор на далечина” e секој договор за финан-
сиска услуга склучен меѓу давател и потрошувач во 
рамките на организирана продажба на далечина или 
систем за давање услуги од страна на давателот кој, за 
потребите на тој договор,  применува едно или повеќе 
средства за комуникација на далечина; 

2. „Финансиска услуга” е секоја услуга од банкар-
ска, кредитна, осигурителна, лична пензиска, инвести-
циска или платежна природа; 

3. „Давател” е физичко или правно лице, кое во 
рамките на неговата трговска или професионална деј-
ност,  дава финансиска услуга  на далечина; 

4.  „Потрошувач” е физичко лице кое, во договори-
те на далечина што се опфатени со овој закон, дејству-
ва за цели кои не се поврзани со вршење на неговата 
трговска или професионална дејност;  

5. „Средства за комуникација на далечина” се сите 
средства кои  можат да се користат за продажба на ус-
луга на далечина без истовремено физичко присуство 
на давателот и потрошувачот; 

6. „Траен медиум” е секој инструмент што на по-
трошувачот му овозможува да ги складира информаци-
ите упатени лично до него на начин кој му овозможува  
користење (повикување) на тие информации во одре-
ден временски период соодветен на целта на информа-
циите и кој дозволува неизменета репродукција на 
складираните информации и 

7. „Оператор или давател на средства за комуника-
ција на далечина” е секое правно или физичко лице чи-
ја трговска или професионална дејност вклучува и ста-
вање на располагање на едно или повеќе средства за 
комуникација на далечина.  

 
II. ДОГОВОР НА ДАЛЕЧИНА 

  
Член 6 

(1) Пред потрошувачот да се обврзе со понуда 
и/или со договор на далечина, давателот е должен да 
му ги даде информациите  кои се однесуваат на: 

1) давателот: 
а) идентитетот и основната дејност на давателот,  

адреса на седиштето и други  адреси што се релевантни 
за комуникација на потрошувачот со давателот; 
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б) идентитетот на претставникот на давателот осно-
ван во земја членка на Европската унија каде што по-
трошувачот  престојува или живее и адресата што е ре-
левантна за комуникација на потрошувачот со прет-
ставникот, доколку постои таков претставник;  

в) кога договорот на далечина подразбира односи на 
потрошувачот со субјект различен од давателот,  иден-
титетот на тој субјект, капацитетот со кој тој дејствува 
во однос на потрошувачот и адресата што е релевантна 
за комуникација на потрошувачот со тој субјект;  

г) доколку давателот е регистриран во трговски или 
друг соодветен регистар, регистарот во кој е запишан 
давателот и неговиот регистарски број или друга соод-
ветна идентификација во тој регистар и 

д) доколку активноста на давателот е предмет на ли-
ценцирање, одобрување или сличен систем за авториза-
ција, податоци за органот за надзор или супервизија; 

2) финансиската услуга: 
а) опис на главните карактеристики на финансиска-

та услуга; 
б) вкупната цена што потрошувачот ја плаќа на да-

вателот за финансиската услуга, вклучувајќи ги и сите 
даноци, такси и трошоци во врска со неа што се плаќа-
ат преку давателот, а кога не е можно да се утврди точ-
ната цена, се дава начинот  за пресметка на цената што 
му овозможува на потрошувачот да ја потврди;  

в) известување дека финансиската услуга е поврза-
на со инструменти што вклучуваат специјални ризици 
што произлегуваат од специфичните карактеристики 
или од операциите што треба да се извршат или чија 
цена зависи од флуктуациите на финансиските пазари 
надвор од контролата на давателот со укажување дека 
историските движења (податоци) не се  индикатор за 
идните движења; 

г) известување за постоење на други давачки и/или 
трошоци што не се плаќаат преку давателот или не се 
воведени од него; 

д) ограничување на периодот за кој се валидни да-
дените информации, доколку има такво ограничување; 

ѓ) начини на плаќање и 
е) други дополнителни трошоци за потрошувачот 

поврзани со користење на средствата за комуникација 
на далечина, доколку се наплаќаат такви дополнителни 
трошоци; 

3) договорот на далечина: 
а) постоење или отсуство на правото за повлекува-

ње во согласност со членот 13 од овој закон, доколку 
постои правото на повлекување, информации за перио-
дот во кој може да се користи тоа право и  условите за 
користење на тоа право, вклучувајќи и информација за 
износот што може да се бара потрошувачот да го плати 
врз основа на членот 14 став (1) од овој закон, како и за 
последиците доколку тоа право не се реализира; 

б) практични инструкции за остварување на право-
то на повлекување од договорот што, меѓу другото, по-
дразбира назначување на адресата на која треба да се 
испрати известувањето за повлекување; 

в) минималното траење на договорот на далечина 
во случај кога финансиската услуга се извршува перма-
нентно или се повторува; 

г) информација за правата што страните ги имаат за 
предвремено или еднострано прекинување на догово-
рот согласно со условите од договорот на далечина, 
вклучувајќи ги казните предвидени со договорот во та-
ков случај; 

д) земјата членка или членки на Европската унија 
чии закони ги применува давателот како основа за вос-
поставување на односите со потрошувачот пред склу-
чувањето на договорот на далечина; 

ѓ)  секоја договорна клаузула од законот што се од-
несува на договорот на далечина и/или надлежен суд и 

е) јазик или јазици на кои се доставуваат условите 
од договорот на далечина  и претходните информации  
од овој закон и јазик или јазици на кои давателот се об-
врзува во договор да комуницира со потрошувачот во 
текот на траењето на  договорот на далечина и 

4) други информации за: 
а) постоење  или непостоење на механизми за вон-

судско решавање на спорови и за обесштетување на 
потрошувачот по  договор на далечина и, ако постојат, 
начинот на пристапување до тие механизми и 

б) постоењето на гарантни фондови или на други 
механизми за надоместување, кои не се опфатени со 
Законот за фондот за осигурување на депозити и Зако-
нот за хартии од вредност.  

(2) Информациите од ставот (1) на овој член се да-
ваат на јасен и сеопфатен начин, соодветен на употре-
бените средства за комуникација на далечина, со почи-
тување на принципите за совесност и чесност при ко-
мерцијални трансакции и принципите за заштита на 
оние што не се во можност, во согласност со домашно-
то законодавство, да ја дадат нивната согласност (како 
што се малолетниците). 

(3) Информациите од ставовите  (1) и (2) на овој 
член се даваат на македонски јазик или на друг и на 
македонски јазик. 

 
Член 7 

(1) Информациите за договорните обврски што се 
доставуваат до потрошувачот пред склучување на до-
говорот мора да се во согласност со договорните обвр-
ски што би произлегле од  договорот на далечина, ако 
би бил склучен. 

(2) Потрошувачот нема обврска да му плати на да-
вателот трошоци кои не се содржани во договорот на 
далечина. 

 
Член 8 

(1) Во случајот на комуникација по телефон или на 
друго средство за гласовна комуникација на далечина, 
давателот е должен на почетокот на разговорот  на ја-
сен и експлицитен начин да му го соопшти на потро-
шувачот идентитетот на давателот и комерцијалната 
цел на повикот. 

(2) По експлицитна согласност од потрошувачот, се 
даваат следниве информации: 

1) идентитетот на лицето кое контактира со потро-
шувачот и неговата врска со давателот; 

2) опис на главните карактеристики на финансиска-
та услуга; 

3) вкупната цена што потрошувачот ја плаќа на да-
вателот за финансиската услуга, вклучувајќи ги и сите 
даноци, такси и трошоци во врска со неа што се плаќа-
ат преку давателот, а кога не може да се утврди точна-
та цена, начинот на пресметка на цената што му овоз-
можува на потрошувачот да ја потврди; 

4) известување за можноста од постоење на други 
давачки и/или трошоци што не се плаќаат преку дава-
телот или не се воведени од него и 

5) постоење или отсуство на правото за повлекува-
ње во согласност со членот 13 од овој закон, доколку 
постои правото на повлекување, се посочува рокот и 
условите за реализација на тоа право, вклучувајќи и 
информација за износот што може да се бара потрошу-
вачот да го плати врз основа на членот 14 став (1) од 
овој закон, како и за последиците доколку тоа право не 
се реализира. 

(3) Во случаите од ставот (2) на овој член, давате-
лот го информира потрошувачот дека  на негово бара-
ње, може да му се дадат и други информации и за  тоа 
од каква природа се тие информации. Во секој случај, 
давателот ќе обезбеди целосна информација при испол-
нување на  обврските од членот 10 на овој закон. 
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Член 9 
(1) Давателот може да користи како средства за ко-

муникација со потрошувачот автоматски системи за 
повикување без човечка интервенција (автоматскa ма-
шина за повикување), факс-машини и други средства 
за комуникација на далечина кои овозможуваат инди-
видуална комуникација  само  по претходно добиена 
согласност од потрошувачот. 

(2) Средствата за комуникација различни од средс-
твата од ставот (1)  на овој член може да се користат по 
претходна согласност на потрошувачот или ако потро-
шувачот јасно не приговори. 

(3) Користењето на средствата за комуникација од 
ставот (1)  на овој член не смее да биде на трошок на 
потрошувачите. 

 
Член 10 

(1) Пред потрошувачот да се обврзе со договор или 
понуда на далечина, давателот треба да му ги достави 
на потрошувачот сите услови од договорот и информа-
циите од членот 6 став (1) на овој закон на хартија или 
на друг траен медиум што му е достапен на потрошува-
чот.  

(2)  Ако договорот бил склучен по барање на потро-
шувачот со користење средства за комуникација на да-
лечина што не овозможуваат давање на договорните 
услови и информации во согласност со ставот (1) на 
овој член, давателот е должен да ја исполни обврската 
веднаш по склучувањето на договорот. 

(3) Во кој било момент во текот на дејствијата по-
врзани со договорниот однос потрошувачот има право: 

1) на негово барање да ги добие договорните усло-
ви на хартија и 

2) да ги смени средствата за комуникација на дале-
чина, освен ако ова е несоодветно со склучениот дого-
вор или со природата на дадената финансиска услуга. 

 
Член 11 

Договорот може да почне да се реализира само 
откако потрошувачот ја дал својата согласност. 

 
Член 12 

(1) Не смее да се дава услуга доколку не е барана од 
потрошувачот. 

(2) Кога услугата не е на барање на потрошувачот, 
недавањето на одговор не се смета за согласност на по-
трошувачот за давање на таквата услуга. 

 
Член  13 

(1) Потрошувачот може во период од 14 календар-
ски дена да се повлече од договорот  без казна и без да 
даде причина за повлекувањето. Кај договорите на да-
лечина за животно осигурување и дополнително добро-
волно пензиско осигурување периодот за повлекување 
е 30 календарски дена. 

(2) Периодот на повлекување почнува: 
1) од денот на склучувањето на договорот на дале-

чина, односно кај животното осигурување и дополни-
телното доброволно пензиско осигурување, од момен-
тот кога потрошувачот е информиран дека договорот 
на далечина бил склучен или 

2) од денот на кој потрошувачот ги добил договор-
ните услови и информациите во согласност со членот 
10 ставови (1) и (2) од овој закон, ако тој ден е подоцна 
од денот од точката 1 на овој став. 

(3) Правото за повлекување не се однесува за: 
1) финансиските услуги чија цена зависи од флу-

ктуациите на финансискиот пазар надвор од контрола-
та на давателот, кои можат да се случат во текот на 
периодот на повлекување, како што се услугите во вр-
ска со: 

а) девизниот пазар; 
б) инструментите на пазарот на пари; 

в) преносливите хартии од вредност; 
г) уделите во инвестициските фондови; 
д) договорите за финансиски фјучерси, вклучувајќи 

ги и инструментите за готовинско порамнување;  
ѓ) термински договори за каматни стапки; 
е) свопови на каматни стапки, валута и акционер-

ски влог и 
ж) опции да се стекне или отстапи некој од инстру-

ментите наведени во оваа точка вклучувајќи и инстру-
менти за готовинско порамнување, како и опции за ва-
лута и за каматните стапки; 

2) полиси за патничко осигурување и осигурување 
на багаж или слични краткорочни полиси за осигурува-
ње во траење од помалку од еден месец и 

3) договори кои се целосно реализирани од двете 
договорни страни по експлицитно барање на потрошу-
вачот дадено пред да го примени правото за повлекува-
ње. 

 (4) Ако потрошувачот сака да го искористи право-
то на повлекување од договорот тој, пред истекот на 
рокот за повлекување од ставот (1) на овој член, треба 
да го извести давателот следејќи ги практичните ин-
струкции што му се дадени во согласност со членот 6 
став (1) точка 3 потточка г) од овој закон преку средс-
тва што може да бидат потврдени во согласност со за-
кон. Рокот се смета за запазен, доколку известувањето 
е на хартија или на друг траен медиум што му е на рас-
полагање и му е достапен на примателот и ако е испра-
тено пред истекот на крајниот рок. 

 (5) Ако во врска со договор на далечина за дадена 
финансиска услуга е  склучен и друг договор за услуги 
што се овозможени од давателот или од трета страна 
врз основа на договор меѓу третата страна и давателот, 
овој дополнителен договор на далечина ќе биде раски-
нат, без никакви казни, ако потрошувачот го примени 
правото за повлекување од  ставот (1) на овој член. 

(6) Независно од условите за завршување и од прав-
ните ефекти од завршување на договорот, одредбите од 
овој член не ја ограничуваат примената на Законот за 
заштита на потрошувачите со кои се уредени откажу-
вањето, прекинот или неспроведливоста на договорот 
на далечина или правото на потрошувачот да ги испол-
ни своите договорни обврски пред времето утврдено во 
договорот на далечина.  

(7) Одредбите од овој член не се применуваат на 
договорите за кредит што се откажани според условите 
од Законот за заштита на потрошувачите за раскинува-
ње на договори склучени на далечина и за временски 
ограничено право на користење на недвижен имот 
(тајмшеаринг).  

 
Член 14 

(1) Кога потрошувачот го користи правото на пов-
лекување согласно со  членот 13 став (1) од овој закон, 
од него може да се бара без непотребно одложување, 
да ја плати само услугата што реално била дадена од 
давателот во согласност со договорот.  Износот што  
треба да се плати не смее: 

1) да го надмине износот што е соодветен на веќе 
дадената услуга во споредба со целосната покриеност 
на договорот и 

2) да биде таков што би можел да се протолкува ка-
ко казна или надомест на штета. 

(2) Давателот не може да бара од потрошувачот да 
изврши плаќање во согласност  со ставот (1) од овој 
член, ако не може да докаже дека потрошувачот бил 
целосно информиран за износот кој треба да се плати 
во согласност со членот 6 став (1) точка 3 потточка а) 
од овој закон и ако без претходна согласност од потро-
шувачот започнал со реализацијата на договорот пред 
истекот на периодот за повлекување од членот 13 став 
(1) на овој закон. 
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(3) Давателот, без непотребно одложување и не по-
доцна од 30 календарски дена од денот кога го добил 
известувањето за повлекување, му ги враќа на потро-
шувачот сите суми што од него ги добил во согласност 
со договорот на далечина, освен износот што е платен 
согласно со  ставот (1) од овој член.  

(4) Потрошувачот, без непотребно одложување и не 
подоцна од 30 календарски дена  од денот кога го до-
ставил известувањето за повлекување, му ги враќа на 
давателот сите износи и/или имот што ги добил од да-
вателот. 

 
III.  ДОКАЖУВАЊЕ 

 
Член 15 

(1) Докажувањето во поглед на обврските на дава-
телот да го информира потрошувачот согласно со 
одредбите од овој закон, запазување на роковите од 
членот 13 став (1) на овој закон и добивање на соглас-
ност за склучување договор од страна на потрошувачот 
е на товар на  давателот. 

(2) Одредбите од договори на далечина со кои пра-
вото на докажување во случаите од ставот (1) на овој 
член се  пренесени на потрошувачот, се нечесни одред-
би согласно со Законот за заштита на потрошувачите. 

 
IV. ВОНСУДСКО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ 
 

Член 16 
Договорните страни ќе настојуваат настанатите 

спорови да ги решаваат со усогласување, порамнување, 
медијација или на друг мирен начин. 

 
V. ФОРМА НА ЗАШТИТА НА  

ПОТРОШУВАЧИТЕ 
 

Член 17 
(1) Организациите за заштита на потрошувачите 

преземаат активности пред судовите или надлежните 
институции заради заштита на потрошувачите од  нес-
проведување на овој закон. 

(2)  Организациите за заштита на потрошувачите 
соработуваат со соодветните тела во други земји во ре-
шавањето на пограничните спорови во поглед на фи-
нансиските услуги што се дадени на далечина. 

 
VI. НАДЗОР 

 
Член 18 

Надзор над давателите кои вршат финансиски услу-
ги запишани во трговскиот регистар кој се води во 
Централниот регистар на Република Македонија врз 
основа на посебна дозвола од надлежен орган, односно 
институција, врши органот, односно институцијата кои 
ја издале дозволата на начин и постапка пропишана со 
закон. 

 
VII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 19 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на да-
вателот, ако: 

1)  не ги доставува информациите во согласност со 
членовите 6, 7, 8 и 10 ставови (1), (2) и (3) од овој за-
кон; 

2) постапува без да добие согласност според члено-
вите 8 став (2), 9 став (1) и 11 од овој закон; 

3) бара или прифаќа плаќање на трошоци од потро-
шувачот спротивно на членовите 9 став (2), 10 став (4) 
и 14 ставови (1) и (2) од овој закон и 

4) не постапи во рокот определен во членот 14 став 
(3) од овој закон. 

(2) Покрај глобата за дејствијата од ставот (1)  на 
овој член на давателот ќе му се изрече и прекршочна 
санкција привремена забрана за вршење дејност. Трае-
њето на забраната не може да биде пократко од шест 
месеци ниту подолго од пет години. 

 (3) За прекршоците од ставот (1) на овој член ќе се 
изрече глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност и на одговорното лице кај давате-
лот. 

 
Член 20 

Надлежен орган за изрекување на прекршочните 
санкции предвидени со овој закон е надлежниот суд.  

 
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 21 

Овој закон ќе почне да се применува со денот на 
пристапување на Република Македонија во Европската 
унија. 

 
Член 22 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR DHËNIEN E SHËRBIMEVE FINANCIARE  

NË LARGËSI 
 

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohen kushtet dhe mënyra e dhënies 
së shërbimeve financiare në largësi.  

 
Neni 2 

 (1) Dispozitat e këtij ligji zbatohen në marrëveshjet për 
dhënien e shërbimeve financiare konsumatorëve në largësi 
(në tekstin e mëtejmë: marrëveshje në largësi).  

(2) Në rast të marrëveshjes në largësi që përbëhet nga 
aranzhmani fillestar për shërbime, pas të cilit vijojnë 
operacione suksesive ose seri e operacioneve të veçanta 
nga natyra e njëjtë të cilat realizohen në intervale të 
caktuara kohore, dispozitat e këtij ligji zbatohen vetëm për 
arazhmanin fillestar.  

(3) Në raste kur nuk ekziston aranzhman fillestar, por 
në periudhë të caktuar ndërmjet palëve kontraktuese 
kryhen operacione suksesive ose seri e operacioneve të 
veçanta nga natyra e njëjtë, dispozitat e neneve 6, 7 dhe 8 
të këtij ligji zbatohen vetëm në operacionin e parë.  

(4) Nëse në periudhë prej një viti nuk kryhen 
operacione të natyrës së njëjtë, operacioni vijues do të 
konsiderohet si fillestar në serinë e re të operacioneve dhe 
në të do të zbatohen dispozitat e neneve 6, 7 dhe 8 e këtij 
ligji.  

 
Neni 3 

Për marrëveshjet në largësi zbatohen edhe dispozitat e 
ligjeve tjera me të cilat përcaktohe dorëzimi i detyrueshëm 
i informacioneve dhe të dhënave të ndryshme nga të 
theksuarat në nenin 6 paragrafi (1) të këtij ligji. 

 
Neni 4 

(1) Konsumatori nuk mund të heq dorë nga të drejtat që 
dalin nga ky ligj. 

(2) Janë të pavlefshme dispozitat e marrëveshjes në 
largësi me të cilat parashihet zbatimi i të drejtës së shtetit 
tjetër që nuk është vend-anëtar i Unionit Evropian, me të 
cilat përjashtohet zbatimi i këtij ligji.  
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Neni 5 
Nocione të veçanta të përdoruara në këtë ligj e kanë 

këtë kuptim, si vijojnë: 
1. "Marrëveshje në largësi" është çdo marrëveshje për 

shërbime financiare e lidhur ndërmjet dhënësit dhe 
konsumatorit në kuadër të shitjes së organizuar në largësi 
ose sistem për dhënien e shërbimeve nga ana e dhënësit, që 
për nevojat e asaj marrëveshje, aplikon një ose më shumë 
mjete për komunikim në largësi; 

2. "Shërbim financiar" është çdo shërbim i natyrës 
bankare, kreditore, siguruese, pensionale personale, 
investuese ose pagesore; 

3. "Dhënës" është personi fizik ose juridik i cili në 
kuadër të veprimtarisë së tij tregtare ose profesionale, jep 
shërbime financiare në largësi; 

4. "Konsumator" është personi fizik i cili në 
marrëveshjet në largësi që janë të përfshira me këtë ligj, 
vepron për qëllime që nuk lidhen me kryerjen e 
veprimtarisë së tij tregtare ose profesonale;  

5. "Mjete për komunikim në largësi" janë të gjitha 
mjetet që mund të shfrytëzohen për shitje në larëgsi, pa 
praninë fizike njëkohësisht të dhënësit dhe konsumuesit; 

6. "Medium i përhershëm" është çdo instrument që 
konsumuesit i mundëson t'i grumbullojë informacionet e 
dërguara personalisht atij, në mënyrë që i mundëson 
shfrytëzim (thirrrje) të atyre informacioneve në periudhë të 
caktuar kohore, përkatëse me qëllimin e informacioneve 
dhe që lejon riprodhim të pandryshuar të informatave të 
grumbulluara dhe  

7. "Operator ose dhënës i mjeteve për komunikim në 
largësi" është çdo person juridik ose fizik veprimtaria 
tregtare ose profesionale e të cilit e përfshinë edhe lëshimin 
në disponim të një ose më shumë mjeteve për komunikim 
në largësi.  

 
II. MARRËVESHJE NË LARGËSI 

 
Neni 6 

(1) Para se konsumuesi të obligohet me ofertë dhe/ose 
me marrëveshje në largësi, dhënësi është i obliguar t'ia japë 
informatat për: 

1) dhënësin: 
a) identitetin dhe veprimtarinë themelore të dhënësit, 

adresën e selisë dhe adresat tjera që janë relevante për 
komunikim të konsumatorit me dhënësin; 

b) identitetin e përfaqësuesit të dhënësit të themeluar në 
vendin-anëtar të Unionit Evropian ku konsumuesi qëndron 
ose jeton dhe adresën që është relevante për komunikim të 
konsumuesit me përfaqësuesin, në qoftë se ekziston 
përfaqësues i atillë;  

v) kur marrëveshja në largësi nënkupton marrëdhënie të 
konsumatorit me subjekt të ndryshëm nga dhënësi, 
identitetin e atij subjekti, kapacitetin me të cilin ai vepron 
në lidhje me konsumuesin dhe adresën që është relevante 
për komunikim të konsumuesit me atë subjekt;  

g) nëse dhënësi është regjistruar në shoqëri ose në 
regjistër tjetër përkatës, regjistrin në të cilin është 
regjistruar dhënësi dhe numrin e tij të regjistrimit, ose 
identifikimin tjetër adekuat në atë regjistër dhe  

d) nëse aktiviteti i dhënësit është lëndë e licencimit, 
lejimit ose sistemit të ngjashëm për autorizim, të dhënat 
për organin e mbikëqyrjes ose supervizionit. 

2) shërbimin financiar: 
a) përshkrimin e karakteristikave kryesore të 

shërbimeve financiare; 
b) çmimin e përgjithshëm që konsumatori ia paguan 

dhënësit të shërbimit financiar, duke i përfshirë edhe të 
gjitha tatimet, taksat dhe shpenzimet lidhur me të që 
paguhen nëpërmjet dhënësit, e kur nuk është e mundur që 
të përcaktohet çmimi i saktë, jepet mënyra e llogaritjes së 
çmimit që i mundëson konsumatorit ta përcaktojë;  

v) njoftimin se shërbimi financiar është i lidhur me 
instrumente që përfshijnë rreziqe speciale që dalin nga 
karakteristikat specifike ose nga operacionet që duhet të 
kryhen, ose çmimi i të cilave varet nga fluktuacionet e 
tregjeve financiare jashtë kontrollit të dhënësit, duke bërë 
me dije se zhvillimet historike (të dhënat) nuk janë 
indikator për zhvillimet e ardhshme; 

g) njoftimin për ekzistimin e të dhënave dhe/ose 
shpenzimeve që nuk paguhen nëpërmjet dhënësit ose nuk 
janë vendosur nga ai; 

d) kufizimin e periudhës për të cilën vlejnë informatat e 
dhëna, nëse ka kufizim të atillë; 

gj) mënyrat e pagesës dhe  
e) shpenzimet tjera plotësuese për konsumuesin lidhur 

me shfrytëzimin e mjeteve për komunikim në largësi, nëse 
paguhen shpenzime të tilla plotësuese; 

3) marrëveshjen në largësi: 
a) ekzistimin ose mungesën e të drejtës për tërheqje në 

pajtim me nenin 13 të këtij ligji, nëse ekziston e drejta e 
tërheqjes, informatat për periudhën që mund të 
shfrytëzohet ajo e drejtë dhe kushtet për shfrytëzimin e asaj 
të drejte duke i përfshirë edhe informatë për shumën që 
mund të kërkohet konsumuesi ta paguajë në bazë të nenit 
14 paragrafi (1) të këtij ligji, si dhe për pasojat nëse ajo e 
drejtë nuk realizohet; 

b) instruksionet praktike për realizimin e të drejtës së 
tërheqjes nga marrëveshja, që mes tjerash nënkupton 
shënimin e adresës ku duhet të dërgohet njoftimi për 
tërheqje; 

v) kohëzgjatjen minimale të marrëveshjes në largësi, në 
rastin kur shërbimi financiar kryhet në mënyrë permanente 
ose përsëritet; 

g) informatën për të drejtat që palët i kanë për 
ndërprerje të përkohshme ose të njëanshme të marrëveshjes 
në pajtim me kushtet nga marrëveshja në largësi, duke i 
përfshirë edhe dënimet e parapara me marrëveshje në rast 
të tillë; 

d) vendin anëtar ose anëtarë të Unionit Evropian ligjet 
e të cilit i zbaton dhënësi si bazë për vendosjen e 
marrëdhënieve me konsumuesin, para lidhjes së 
marrëveshjes në largësi; 

gj) secilën klauzolë të kontraktuar të ligjit, që i përket 
marrëveshjes në largësi dhe/ose gjykatës kompetente dhe  

e) gjuhën ose gjuhët në të cilat dorëzohen kushtet e 
marrëveshjes në largësi dhe informatat paraprake të këtij 
ligji, ose gjuhët në të cilat dhënësi obligohet në 
marrëveshje që të komunikojë me konsumatorin gjatë 
kohëzgjatjes së marrëveshjes në largësi dhe 

4) informata tjera për: 
a) ekzistimin ose mosekzistimin për zgjidhje 

jashtëgjyqësore të kontesteve dhe për kompensim të dëmit 
konsumatorit sipas marrëveshjes në largësi dhe nëse 
ekzistojnë, mënyrën e qasjes në ato mekanizma dhe 

b) ekzistimin e fondeve garantuese ose të mekanizmave 
tjerë për kompensim, të cilat nuk janë përfshirë me Ligjin 
për fondin e sigurimit të depozitave dhe Ligjin për letrat 
me vlerë.   

(2) Informatat nga paragrafi (1) i këtij neni jepen në 
mënyrë të qartë dhe gjithëpërfshirëse, adekuate për mjetet e 
përdorura për komunikim në largësi, me respektimin e 
principeve për mënyrën e ndërgjegjshërisë dhe ndershmërisë 
gjatë transaksioneve komerciale dhe principet për mbrojtje të 
atyre që nuk kanë mundësi, në pajtim me legjislacionin 
vendor ta japin pajtimin e tyre (siç janë të miturit). 

(3) Informatat nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, 
jepen në gjuhën maqedonase ose në gjuhë tjetër dhe në 
gjuhën maqedonase. 

 
Neni 7 

(1) Informatat për obligimet e kontraktuara që 
dorëzohen te konsumatori para lidhjes së marrëveshjes, 
duhet të jenë në pajtim me obligimet e kontraktuara që do 
të dilnin nga marrëveshja në largësi, nëse do të ishte lidhur. 
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(2) Konsumatori nuk ka për obligim që t'i paguajë 
dhënësit shpenzime të cilat nuk janë të përmbajtura në 
marrëveshjen në largësi. 

 
Neni 8 

(1) Në rastin e komunikimit me telefon ose me mjet 
tjetër për komunikim me zë në largësi, dhënësi është i 
obliguar që në fillimin e bisedës në mënyrë të qartë dhe 
eksplicite t'ia kumtojë konsumatorit identitetin e dhënësit 
dhe qëllimin komercial të thirrjes. 

(2) Pas pajtimit eksplicit nga konsumatori, jepen këto 
informata: 

1) identiteti i personit që kontakton me konsumatorin 
dhe lidhja e tij me dhënësin; 

2) përshkrimi i karakteristikave kryesore të shërbimit 
financiar; 

3) çmimi i përgjithshëm që konsumatori ia paguan për 
shërbimin financiar duke i përfshirë edhe të gjitha tatimet, 
taksat dhe shpenzimet lidhur me të, që paguhet nëpërmjet 
dhënësit, e kur nuk është e mundur të përcaktohet çmimi i 
saktë, jepet mënyra për llogaritje të çmimit që i mundëson 
konsumatorit ta përcakttojë; 

4) njoftimi për mundësinë e  ekzistimit të të dhënave 
dhe/ose shpenzimeve që nuk paguhen nëpërmjet dhënësit 
ose nuk janë vendosur nga ai dhe  

5) ekzistimi ose mungesa e të drejtës për tërheqje në 
pajtim me nenin 13 të këtij ligji, nëse ekziston e drejta e 
tërheqjes përmendet afati dhe kushtet për realizimin e asaj 
të drejte, duke e përfshirë edhe informatën për shumën që 
mund t'i kërkohet konsumatorit që ta paguajë në bazë të 
nenit 14 paragrafi (1) të këtij ligji, si dhe për pasojat nëse 
ajo e drejtë nuk realizohet. 

(3) Në rastet nga paragrafi (2) të këtij neni, dhënësi e 
informon konsumatorin se me kërkesë të tij mund t'i jepen 
edhe informata tjera edhe të çfarë natyre janë ato informata. 
Në çdo rast, dhënësi do të sigurojë informatë të plotë gjatë 
përmbushjes së obligimeve nga neni 10 i këtij ligji. 

 
Neni 9 

(1) Dhënësi mund të shfrytëzojë si mjete komunikimi 
me konsumatorin sisteme automatike për thirrje pa 
intervenim të njeriut (makinë automatike për thirrje), faks-
makina dhe mjete tjera për komunikim në largësi, të cilat 
mundësojnë komunikim individual vetëm me pajtim të 
marrë paraprakisht nga konsumatori. 

(2) Mjetet për komunikim të ndryshme nga mjetet nga 
paragrafi (1) i këtij neni, mund të shfrytëzohen me pajtim 
paraprak të konsumatorit, ose nëse konsumatori nuk 
kundërshton qartësisht. 

(3) Shfrytëzimi i mjeteve për komunikim nga paragrafi 
(1) i këtij neni, nuk guxon të jetë në shpenzim të 
konsumatorëve. 

 
Neni 10 

(1) Para se konsumatori të obligohet me marrëveshje 
ose ofertë në largësi, dhënësi duhet t'ia dorëzojë 
konsumatorit të gjitha kushtet e marrëveshjes dhe 
informatat nga neni 6 paragrafi (1) të këtij ligji në letër, ose 
në medium tjetër të përhershëm që është i kapshëm për 
konsumatorin.   

(2) Nëse marrëveshja është lidhur me kërkesë të 
konsumatorit me shfrytëzimin e mjeteve për komunikim në 
largësi që nuk mundësojnë dhënie të kushteve kontraktuese 
dhe informatave në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, 
dhënësi është i detyruar që ta përbushë obligimin 
menjëherë pas lidhjes së marrëveshjes. 

(3) Në çfarëdo momenti gjatë veprimeve lidhur me 
marrëdhënien kontraktuese konsumatori ka të drejtë, që: 

1) me kërkesë të tij t'i marrë kushtet kontraktuese në 
letër dhe  

2) t'i ndryshojë mjetet për komunikim në largësi, 
përveç nëse kjo është joadekuate me marrëveshjen e lidhur 
ose me natyrën e shërbimit të dhënë financiar. 

Neni 11 
Marrëveshja mund të fillojë të zbatohet vetëm pasi që 

konsumatori e ka dhënë pajtimin e vet. 
 

Neni 12 
(1) Nuk guxon të jepet shërbim nëse nuk është kërkuar 

nga konsumatori. 
(2) Kur shërbimi nuk është me kërkesë të konsumatorit, 

mosdhënia e përgjigjes nuk konsiderohet për pajtim nga 
ana e konsumatorit për dhënien e shërbimit të atillë. 

 
Neni 13 

(1) Konsumatori mundet në periudhë prej 14 ditësh 
kalendarike të tërhiqet nga marrëveshja pa dënim dhe pa 
dhënë arsye për tërheqje. Te marrëveshjet në largësi për 
sigurim jetësor dhe sigurim plotësues vullnetar pensional, 
periudha për tërheqje është 30 ditë kalendarike. 

(2) Periudha e tërheqjes fillon: 
1) nga dita e lidhjes së marrëveshjes në largësi, 

përkatësisht te sigurimi jetësor dhe sigurimi vullnetar 
plotësues pensional, nga momenti kur konsumatori është 
informuar se marrëveshja në largësi është lidhur ose  

2) nga dita në të cilën konsumatori i ka marrë kushtet 
kontraktuese dhe informatat në pajtim me nenin 10 
paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji, nëse ajo ditë është më 
vonë nga dita nga pika 1 e këtij paragrafi. 

(3) E drejta për tërheqje nuk i përket: 
1) shërbimeve financiare çmimi i të cilave varet nga 

fluktuacionet e tregut financiar jashtë kontrollit të dhënësit, 
të cilat mund të lidhen gjatë periudhës së tërheqjes, siç janë 
shërbimet në lidhje me:  

a) tregun devizor,  
b) instrumentet e tregut monetar, 
v) letrat e bartshme me vlerë,  
g) pjesëmarrjet në fondet investuese,  
d) marrëveshjet për fjuçersë financiarë duke i përfshirë 

edhe instrumentet për barazim të parave të gatshme,  
gj) marrëveshjeve me termin për shkallë të kamatës, 
e) shkallët e kamatës, valutës dhe depozitimit aksionar dhe  
zh) opsionet për t'u fituar ose lëshuar ndonjë nga 

instrumentet e theksuara në këtë pikë, duke i përfshirë edhe 
instrumentet për barazim të parave të gatshme si dhe 
opsionet për valutë dhe për shkallët e kamatës; 

2) policave për sigurimin e udhëtarëve dhe sigurimin e 
bagazhit ose policave të ngjashme afatshkurtra për sigurim, 
në kohëzgjatje prej më pak se një muaji; 

3) marrëveshjeve të cilat janë realizuar në tërësi nga të 
dyja palët kontraktuese me kërkesë eksplicite të konsumatorit, 
të dhënë para se ta realizojë të drejtën për tërheqje. 

(4) Nëse konsumatori do që ta shfrytëzojë të drejtën e 
tërheqjes nga marrëveshja, ai para kalimit të afatit për 
tërheqje nga paragrafi (1) i këtij neni, duhet ta njoftojë 
dhënësin duke i ndjekur instruksionet praktike që i janë 
dhënë në pajtim me nenin 6 paragrafi (1) pika 3 nënpika g) 
të këtij ligji, nëpërmjet mjeteve që mund të vërtetohen në 
pajtim me ligjin.  Afati konsiderohet i ruajtur, nëse njoftimi 
është në letër ose në medium tjetër të përhershëm që është 
në disponim dhe është i kapshëm për pranuesin dhe nëse 
është dërguar para kalimit të afatit përfundimtar. 

(5) Nëse në lidhje me marrëveshjen në largësi për 
shërbim të dhënë në largësi është lidhur edhe marrëveshje 
tjetër për shërbim që mundësohen nga dhënësi ose nga pala 
e tretë në bazë të marrëveshjes ndërmjet palës së tretë dhe 
dhënësit, kjo marrëveshje plotësuese në largësi do të 
ndërpritet pa asnjë dënim, nëse konsumatori e realizon të 
drejtën për tërheqje nga paragrafi (1) i këtij neni.  

(6) Pavarësisht nga kushtet për mbarimin dhe nga efektet 
juridike nga mbarimi i marrëveshjes, dispozitat e këtij neni 
nuk e kufizojnë zbatimin e Ligjit për mbrojtje të 
konsumatorëve me të cilat janë rregulluar heqja dorë, 
ndërprerja ose moszbatimi i marrëveshjes në largësi, ose e 
drejta e konsumatorit që t'i përmbushë obligimet e veta 
kontraktuese para kohës së caktuar në marrëveshje në largësi.  
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(7) Dispozitat e këtij neni nuk zbatohen në 
marrëveshjet për kredi që janë prishur sipas kushteve të 
Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve, për ndërprerjen e 
marrëveshjeve të lidhura në largësi dhe për të drejta të 
kufizuara kohore për shfrytëzim të pasurisë të patundshme 
(tajmshearing).  

 
Neni 14 

(1) Kur konsumatori e shfrytëzon të drejtën e tërheqjes 
në pajtim me nenin 13 paragrafi (1) të këtij ligji, nga ai 
mund të kërkohet që pa prolongim të panevojshëm ta 
paguajë vetëm shërbimin që realisht është dhënë nga 
dhënësi, në pajtim me marrëveshjen.  Shuma që duhet të 
paguhet nuk guxon: 

1) ta tejkalojë shumën që është adekuate me shërbimin 
tanimë të dhënë në krahasim me mbulimin e plotë të 
marrëveshjes dhe  

2) të jetë i atillë që të mund të interpretohet si dënim 
ose kompensim i dëmit. 

(2) Dhënësi nuk mundet të kërkojë nga konsumatori që 
të kryejë pagesë në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, 
nëse nuk mund të dëshmojë se konsumatori ka qenë 
plotësisht i njoftuar për shumën e cila duhet të paguhet në 
pajtim me nenin 6 paragrafi (1) pika 3 nënpika a) të këtij 
ligji dhe nëse pa pajtim paraprak nga konsumatori, ka 
filluar me realizimin e marrëveshjes para skadimit të 
periudhës për tërheqje nga neni 13 paragrafi (1) të këtij 
ligji. 

(3) Dhënësi, pa prolongim të panevojshëm dhe jo më 
vonë se 30 ditë nga dita kur e ka marrë njoftimin për 
tërheqje, ia kthen konsumatorit të gjitha shumat që nga ai i 
ka marrë në pajtim me marrëveshjen në largësi, përveç 
shumës që është paguar në pajtim me paragrafin (1) të këtij 
neni.  

(4) Shpenzuesi, pa prolongim të panevojshëm dhe jo 
më vonë se 30 ditë kalendarike nga dita kur e ka dorëzuar 
njoftimin për tërheqje, ia kthen konsumatorit të gjitha 
shumat dhe/ose pronën që e ka fituar prej dhënësit. 

 
III.  DËSHMIMI 

 
Neni 15 

 (1) Dëshmimi lidhur me obligimet e dhënësit që ta 
njoftojë konsumatorin në pajtim me dispozitat e këtij ligji, 
mbrojtjen e afateve nga neni 13 paragrafi (1) të këtij ligji 
dhe marrjen e pajtimit për lidhjen e marrëveshjes nga ana e 
konsumatorit, janë në llogari të dhënësit. 

 (2) Dispozitat e marrëveshjes në largësi me të cilët 
e drejta e dëshmimit në rastet nga paragrafi (1) të këtij neni 
janë bartur te konsumatori, janë dispozitat të pandershme 
sipas Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve. 

 
IV. ZGJIDHJA JASHTËGJYQËSORE 

E KONTESTEVE 
 

Neni 16 
Palët kontraktuese do të përpiqen që kontestet e 

paraqitura t'i zgjidhin me harmonizim, barazim, 
ndërmjetësim ose në mënyrë tjetër paqësore. 

 
V. FORMA E MBROJTJES SË  

KONSUMATORËVE 
 

Neni 17 
(1) Organizatat për mbrojtje të konsumatorëve 

ndërmarrin aktivitete para gjykatave ose institucioneve 
kompetente, për mbrojtje të konsumatorëve nga 
moszbatimi i këtij ligji. 

(2) Organizatat për mbrojtjen e konsumatorëve 
bashkëpunojnë me trupa adekuatë në vende tjera, për 
zgjidhjen e kontesteve kufitare lidhur me shërbimet 
financiare që janë dhënë në largësi. 

VI. MBIKËQYRJA 
 

Neni 18 
Mbikëqyrje të dhënësve të cilët kryejnë shërbime 

financiare të regjistruar në regjistrin tregtar që mbahet në 
Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë në bazë të 
lejes së veçantë nga organi përkatësisht institucioni 
kompetent, kryen organi përkatësisht institucioni që e kanë 
dhënë lejen në mënyrë dhe procedurë të përcaktuar me ligj. 

 
VII. DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE 

 
Neni 19 

(1) Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
dhënësit, nëse: 

1) nuk i dorëzon informatat në pajtim me nenet 6, 7, 8 
dhe 10 paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij ligj; 

2) vepron pa marrë pajtim sipas neneve 8 paragrafi (2), 
9 paragrafi (1) dhe 11 të këtij ligj; 

3) kërkon ose pranon pagesë të shpenzimeve nga 
konsumatori në kundërshtim me nenet 9 paragrafi (2), 10 
paragrafi (4) dhe 14 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji dhe  

4) nuk vepron në afatin e përcaktuar në nenin 14 
paragrafi (3) të këtij ligji. 

(2) Krahas gjobës për veprimet nga paragrafi (1) i këtij 
neni, dhënësit do t'i shqiptohet edhe sanksion për 
kundërvajtje ndalimi i përkohshëm për kryerjen e 
veprimtarisë. Kohëzgjatja e ndalimit nuk mund të jetë më e 
shkurtër se gjashtë muaj e as më e gjatë se pesë vjet. 

(3) Për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni, do t'i 
shqiptohet gjobë në shumë prej 1 500 deri në 3 000 euro në 
kundërvlerë me denarë edhe personit përgjegjës te dhënësi. 

 
Neni 20 

Organ kompetent për shqiptimin e sanksionit për 
kundërvajtje të paraparë me këtë ligj është gjykata 
kompetente.  

 
VIII. DISPOZITA KALIMTARE DHE 

PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 21 
Ky ligj do të fillojë të zbatohet me ditën e aderimit të 

Republikës së Maqedonisë në Unionin Evropian. 
 

Neni 22 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
___________ 

3309. 
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 РЕВИЗИЈА 

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

се на седницата одржана на 6 декември 2010 година. 
 

        Бр. 07-4954/1                             Претседател 
6 декември 2010 година         на Република Македонија,                       
            Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА РЕВИЗИЈА 

 
l. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите за вршење на 
ревизија во правните лица кои вршат дејност во Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 2 

Одредбите на овој закон се однесуваат на законски 
и договорни ревизорски ангажмани кои се вршат во Ре-
публика Македонија. 

 
Член 3 

За се што не е утврдено со овој закон се применува-
ат одредбите од Законот за трговски друштва во врска 
со вршењето на работите на ревизијата. 

 
Дефиниции 

 
Член 4 

Одделни поими и кратенки употребени во овој за-
кон го имаат следново значење: 

1. "Ревизија" е независно испитување на финанси-
ските извештаи или консолидираните извештаи и на 
финансиските информации, со цел да се изрази мисле-
ње во врска со нивната вистинитост и непристрасност 
и нивната усогласеност со прифатената рамка за фи-
нансиско известување;  

2. "Законска ревизија" е задолжително испитување 
на финансиските извештаи или консолидираните изве-
штаи  и други информации кое се врши врз основа на 
закон во согласност со Меѓународните стандарди за ре-
визија на IFAC, и тоа:  

а) финансиските извештаи на трговските друштва 
определени со закон, со цел да се изрази мислење во 
врска со нивната вистинитост и непристрасност  и нив-
ната усогласеност со прифатената рамка за финансиско 
известување и 

б) финансиските информации подготвени во сог-
ласност со соодветни критериуми, со цел за изразување 
на мислење за финансиските информации; 

3. "Договорна ревизија" е незадолжително испиту-
вање на финансиските извештаи, која се врши врз ос-
нова на договор во согласност со Меѓународните стан-
дарди за ревизија на IFAC, со цел да се изрази мислење 
во врска со нивната  вистинитост и непристрасност и 
нивната усогласеност со прифатената рамка за финан-
сиско известување, при што субјектите кои не се стра-
ни на договорот за ревизија се потпираат на финанси-
ските извештаи и ревизорскиот извештај подготвен 
според овие стандарди; 

4. "Субјект на ревизија" е правно лице чии финан-
сиски извештаи се предмет на ревизија согласно со  За-
конот за трговските друштва; 

5 "Поврзани субјекти" се субјекти кои со субјектот 
на ревизија се поврзани со економски, финансиски или 
друг вид интерес; 

6. " Ревизор" е физичко лице кое поседува уверение 
за  ревизор; 

7. "Друштво за ревизија"  е трговско друштво кое е 
регистрирано и врши ревизија согласно со овој закон и 
Законот за трговските друштва; 

8. "Овластен ревизор - трговец поединец" е физич-
ко лице регистрирано согласно со овој закон и Законот 
за трговските друштва и кое поседува лиценца  за овла-
стен ревизор; 

9. "Уверение за ревизор" е уверение кое го издава  
Институтот за овластени ревизори на Република Маке-
донија на лица кои го положиле испитот за  ревизори; 

10. "Лиценца за овластен ревизор" е лиценца која  
ја издава Советот  за унапредување и надзор на ревизи-
јата;  

11. "Овластен ревизор" е ревизор кој  поседува  ли-
ценца за вршење на работи на ревизија; 

12. "Советот за унапредување и надзор на ревизија-
та" е самостојно и независно регулаторно тело со јавни 
овластување; 

13. "Доверливи информации" се информации кои се 
класифицирани со степен на тајност согласно со Зако-
нот за класифицирани информации од Институтот за 
овластени ревизори на Република Македонија и мини-
стерот за финансии  и како такви не и се достапни на 
јавноста; 

14. " Дисциплинска постапка" е постапка за утврду-
вање одговорност на ревизорот за повреда на овој за-
кон, подзаконските акти кои произлегуваат од него и 
Кодексот на етика за професионални сметководители 
на IFAC усвоени од Институтот за овластени ревизори 
на Република Македонија; 

15. "Институт за овластени ревизори на Република 
Македонија" е професионално коморско здружение на 
овластени ревизори;   

16. "IFAC" e Meѓународна федерација на сметково-
дители; 

17. "МСР" се Меѓународни стандарди за ревизија; 
18. "МСФИ" се Меѓународни стандарди за финан-

сиско известување. 
19. "Правно лице од јавен интерес"  е акционерско 

друштво со посебни обврски за известување согласно 
со Законот за хартии од вредност; 

20. "Групен ревизор" е овластен ревизор - трговец 
поединец или друштво за ревизија кои извршуваат за-
конска ревизија на консолидирани сметки и 

21. "Одбор за ревизија" е орган на управување во 
правно лице од јавен интерес.  

 
Член 5 

Ревизија можат да вршат друштва за ревизија или 
овластен ревизор - трговец поединец под услови и на 
начин  утврдени со овој закон или Законот за трговски-
те друштва. 

 
II. СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР  

НА РЕВИЗИЈАТА 
 
Статус на Советот за унапредување и надзор  

на ревизијата 
 

Член 6 
(1) Заради унапредување и надзор над вршењето на 

ревизијата, Владата на Република Македонија на пред-
лог на министерот за финансии  основа Совет за уна-
предување и надзор на ревизијата (во натамошниот 
текст: Советот) како самостојно и независно регулатор-
но тело, со јавни овластувања утврдени во овој закон.  

(2) Советот стекнува својство на правно лице со 
упис во Регистарот на други правни лица што се води 
во Централниот регистар на Република Македонија. 

(3) Седиштето на Советот е во Скопје. 
(4) Советот за својата работа одговара пред Владата 

на Република Македонија. 
 

Статут на Советот 
 

Член 7 
(1) Советот донесува Статут на кој согласност дава 

Владата на Република Македонија, со кој се уредува 
внатрешната организација, управувањето и раководе-
њето, постапките за донесување на акти, начинот и ус-
ловите за вработување во Советот, како и други праша-
ња од значење за работењето на Советот. 
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(2) Подзаконските акти за чие донесување Советот 
е овластен со овој закон  се објавуваат во "Службен 
весник на Република Македонија". 

 
Работа на Советот 

 
Член 8 

(1) Предмет на надзор од страна на Советот се Ин-
ститутот за овластени ревизори на Република Македо-
нија, сите друштва за ревизија и овластен ревизор - тр-
говец поединец. 

(2) Советот ги врши следниве работи: 
- дава насоки  на Институтот за овластени ревизори 

на Република Македонија за  прашања за кои е надле-
жен согласно со овој  закон, 

-  дава согласност на Статутот и актите на Институ-
тот за овластени ревизори на Република Македонија, 
во врска со контролни и дисциплински постапки, 

-  врши контрола  над  Институтот за овластени ре-
визори на Република Македонија во спроведувањето на 
контролните и дисциплинските постапки согласно со 
укажувањата и препораките на Советот, 

- дава согласност на годишната програма и годиш-
ниот извештај за работа на Институтот на овластени 
ревизори, 

- го следи спроведувањето на годишната програма 
за контрола на квалитет на ревизија на Институтот на 
овластени ревизори, 

-  ја проверува   потребната документација за изда-
вање ревизорски лиценци, 

-  го проверува извештајот за транспарентност сог-
ласно со  членот 35 од овој закон, 

- ја следи постапката што ја спроведува Институтот 
за овластени ревизори на Република Македонија за 
признавање на квалификација за ревизор стекната во 
странство, 

- по барање на лицето кое ги исполнува условите од 
членот 25 на овој закон, Советот издава лиценца за ов-
ластен ревизор, 

- по предлог на Институтот за овластени ревизори 
на Република Македонија, издава лиценца за работа за 
вршење на работи на ревизија на друштвата за ревизија 
и на овластен ревизор - трговец поединец кои ги испол-
нуваат условите од членот 25 на овој закон  и 

- воспоставува соработка со релевантни меѓународ-
ни институции. 
 

Состав на Советот за унапредување и надзор 
на ревизијата 

 
Член 9 

(1) Советот го сочинуваат  седум  члена. 
(2) Владата на Република Македонија ги именува 

претседателот и членовите на Советот. Претседателот 
на Советот го предлага министерот за финансии, а дру-
гите шест члена  ги предлагаат следниве институции: 

- еден претставник од Народната банка на Републи-
ка Македонија, вработен во Секторот за супервизија, 

-  еден претставник од Агенцијата за супервизија на 
осигурувањето, 

-  еден претставник од Комисијата за хартии од 
вредност, 

- еден претставник од редовите на големите тргов-
ски субјекти  и 

- двајца овластени ревизори предложени од Инсти-
тутот.  

(3) При именувањето на претседателот и членовите 
на Советот од ставот (2) на овој член да се почитува 
начелото на соодветна и правична застапеност на при-
падниците на заедниците. 

(4) Претседателот раководи со Советот и го заста-
пува во односите со трети лица. 

(5) Мандатот на претседателот и членовите на Со-
ветот е пет години, со можност за повторен избор уште 
за еден мандат. 

(6) Претседателот и членовите на Советот можат да 
бидат разрешени од страна на Владата на Република Ма-
кедонија и пред истекот на мандатот од ставот (4) на 
овој член, само во случај на исполнување на најмалку 
еден од условите утврдени  во членот 12 од овој закон. 

(7) Во случај на престанување на должноста на пре-
тседателот и членовите на Советот согласно со овој за-
кон,  пред истекот на мандатот, на негово место се име-
нува друго лице со мандат до истекот на мандатот на 
членот на кој му престанува вршењето на должноста. 

 
Услови за избор на членови на Советот 

 
Член 10 

(1) За член на Советот може да се избере лице кое 
ги исполнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија, 
- да има завршено високо образование од областа 

на економијата или правото, 
- да не е вработен во Институтот за овластени реви-

зори на Република Македонија и да не е член на ниед-
но извршно  тело на истиот, 

- да има најмалку пет години работно искуство во 
областа на сметководството, правото, ревизијата и фи-
нансиите, 

- да не е правосилно осудуван за кривично дело 
против јавните финансии, платниот промет, стопанс-
твото и службената должност и 

- да не му е изречена забрана за вршење професија, 
дејност или должност. 

(2) За член на Советот не може да се именува лице: 
- кое е функционер кој раководи со државен орган 

или орган на државната управа и 
-  да не е носител на функција во органите  на поли-

тичка партија, член на управен одбор, надзорен одбор 
или кој било друг орган кај друг правен субјект. 

(3) Претседателот и членовите на Советот се долж-
ни својата работа да ја вршат  професионално и на на-
чин на кој нема да ја доведат во прашање независноста 
и самостојноста на Советот. 

(4) Каков било облик на влијание врз работата на 
Советот кој би можел да влијае врз независноста и са-
мостојноста на Советот е забранет.  

 
Права на претседателот, членовите на Советот и 

вработените 
 

Член 11 
(1) Претседателот на Советот е професионално ан-

гажирано лице за што прима плата согласно со пропи-
сите за плати на именувани и избрани лица.       

(2) Членовите на Советот имаат право на месечен 
надоместок кој се обезбедува од средствата на Советот 
утврдени со годишниот финансиски план. 

(3) Административно-техничките работи поврзани 
со работењето на Советот ги врши стручна служба на 
Советот. 

(4) Средствата за плата и додатоци на плата  на пре-
тседателот и вработените во стручната служба на Сове-
тот, како и средствата за месечен надоместок на члено-
вите на Советот се обезбедуваат од средствата на Сове-
тот утврдени во годишниот финансиски план. 

 
Разрешување на членовите на Советот 

 
Член 12 

Владата на Република Македонија на предлог на 
министерот за финансии може пред истекот на манда-
тот за кој е именуван да го разреши претседателот или 
член на Советот,  ако: 
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- тоа сам го побара, 
- ја загуби работната способност, 
- ја прекрши обврската за заштита на доверливите 

податоци од членот 37 на овој закон и 
- неоправдано отсуствувал од три седници на Сове-

тот последователно или неоправдано отсуствувал вкуп-
но од пет седници во текот на една година. 

 
Надлежности на Советот 

 
Член 13 

Надлежности на Советот  се: 
- донесување  Статут на Советот, 
- донесување  Деловник за својата работа, годишна 

програма, финансиски план и годишен извештај на кои 
согласност дава Владата на Република Македонија,  

- донесува  Тарифник за издавање лиценца за рабо-
та за вршење на работи на ревизија на друштва за реви-
зија, овластен ревизор - трговец поединец и  на овла-
стени ревизори на кој согласност дава Владата на Ре-
публика Македонија, 

- издава лиценца за работа за вршење на работи на 
ревизија на друштва за ревизија и овластен ревизор - 
трговец поединец, 

- го поттикнува придржувањето кон високите про-
фесионални стандарди во ревизорската професија, 

-  ја следи примената на одредбите од овој закон и 
прописите донесени врз основа на него и врз таа осно-
ва му предлага на министерот за финансии изготвува-
ње на соодветни изменувања и дополнувања на истите, 

- ја следи примената и дава   согласност на актите 
на Институтот на овластени ревизори  и му предлага на 
Институтот на овластени  ревизори  нивно изменување 
и дополнување, 

- склучува меморандум за соработка со институции 
за јавен надзор од други земји и 

- врши други работи утврдени со овој закон и Ста-
тутот.  

 
Одлучување на Советот 

 
Член 14 

(1) Советот одлучува на седници. 
(2) Советот може да донесува одлуки од негова над-

лежност доколку на седницата се присутни мнозинс-
твото од вкупниот број на членови. 

(3) Одлуките на Советот се сметаат за донесени до-
колку за истите гласало мнозинство од присутните чле-
нови на седницата, со тоа што претседателот и члено-
вите на Советот не можат да се воздржат од гласање. 

 
Средства за работа на Советот 

 
Член 15 

Работењето на Советот  се финансира од:  
- Буџетот на Република Македонија,  
- 25% од остварените приходи на Институтот упла-

тени  од друштвата за ревизија и овластениот ревизор - 
трговец поединец во претходната година, 

- надомест од издавање на лиценца за работа за вр-
шење на работи на ревизија на друштва за ревизија, ов-
ластен ревизор - трговец поединец и  на овластени ре-
визори и  

- други приходи остварени во текот на работењето 
на Советот. 

   
Овластување за изрекување на мерки 

на  овластени ревизори 
 

Член 16 
(1) Врз основа на мерките изречени од  Институтот 

за овластени ревизори на Република Македонија во 
членот 22 од овој закон, Советот може да ги изрече 
следниве  мерки:  

- опомена, 
- времена забрана за вршење на работа на овластен 

ревизор, лиценцирано друштво за ревизија или лицен-
циран овластен ревизор трговец поединец и 

- трајна забрана за вршење на работа на  овластен 
ревизор, друштво за ревизија или овластен ревизор-тр-
говец поединец. 

(2) Начинот и постапката за утврдување на повре-
дите и мерките од ставот (1) на овој член ги пропишува 
Советот. 

(3) Сите мерки изречени од страна на Советот се 
објавуваат на веб страниците на Советот и на Институ-
тот за овластени ревизори на Република Македонија. 

(4) Советот е должен да го информира Институтот 
за овластени ревизори на Република Македонија за си-
те мерки кои ги има изречено. 

(5) Против одлуката на Советот може да се поведе 
судска постапка само во однос на непочитување на 
процедурите на изречените   мерки. 

 
III. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОВЛА-
СТЕНИ  РЕВИЗОРИ - ИНСТИТУТ ЗА ОВЛАСТЕНИ 

РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Институт на овластени ревизори на Република  

Македонија 
 

Член 17 
(1) Заради промовирање на високи професионални 

стандарди и за подобрување на квалитетот на ревизор-
ските услуги овластените ревизори се здружуваат  во 
Институт за овластени ревизори на Република Македо-
нија како професионално коморско здружување (во на-
тамошниот текст: Институтот). 

(2) Членови на Институтот се овластени ревизори, 
друштва за ревизија и овластен ревизор - трговец пое-
динец.   

(3) Институтот има својство на правно лице. 
(4) Седиштето на Институтот е во Скопје. 
(5) Институтот стекнува статус на правно лице  со 

упис во Регистарот на други правни лица што се води 
во Централниот регистар на Република Македонија. 

 
Oргани на Институтот 

 
Член 18 

(1) Органи на Институтот се Собранието, Управни-
от одбор и претседателот. 

(2) Собранието е највисок орган на Институтот и го 
сочинуваат сите членови. 

(3) Организацијата, надлежноста, составот, начинот 
на избор, правата и должностите на органите на Инсти-
тутот се уредуваат со Статутот.  

(4) Административно-техничките работи поврзани 
со работењето на  Институтот ги врши стручна служба 
на Институтот. 

 
Надлежности на Институтот 

 
Член 19 

Институтот ги врши следниве работи: 
- води регистар на овластени ревизори и регистар 

на друштва за ревизија и овластен ревизор - трговец 
поединец, 

- донесува програма за полагање на испит за стек-
нување на звањето ревизор и спроведува испит за стек-
нување на звањето ревизор, 

- издава уверение за ревизор, 
- ги разгледува и дава мислење по барањата за одо-

брување на квалификации за ревизор стекнати во 
странство, врз основа на правила и постапки пропиша-
ни од Институтот на овластени ревизори, 
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- организира проверка на знаењето од областа на за-
конската регулатива  при одобрување на квалификации 
за ревизор стекнати во странство, 

- организира и спроведува  континуирано професи-
онално усовршување, 

- ја следи примената на МСР, Кодексот на етика за 
професионални сметководители на IFAC кај друштвата 
за ревизија и кај овластените ревизори - трговци  пое-
динци, 

- ги спроведува Меѓународните стандарди за реви-
зија и Кодексот на етика на професионални сметково-
дители на IFAC, 

- ги преведува Меѓународните стандарди за финан-
сиско известување, Меѓународните стандарди за фи-
нансиско известување за мали и средни претпријатија, 
Меѓународните стандарди за ревизија, Кодексот на 
етика за професионалните сметководители на IFAC и 
Меѓународните стандарди за контрола на квалитет, 

- покренува дисциплинска постапка и изрекува мер-
ки на членовите поради повреда на МСР, актите на Ин-
ститутот и на Кодексот на етика за професионалните 
сметководители на IFAC, 

- спроведува проверка за контрола на квалитетот на 
овластените ревизори, друштва за ревизија и овластен 
ревизор - трговец поединец за извршени законски реви-
зии најмалку еднаш на шест години, а проверката на ов-
ластените ревизори, друштва за ревизија и овластен ре-
визор - трговец поединец кои вршат ревизии на правни 
лица од јавен интерес најмалку еднаш на три години,  

- го известува Советот за изречените мерки од спро-
ведената контрола на друштвата за ревизија и/или ов-
ластените ревизори - трговци поединци, 

- ја определува висината на членарината на овласте-
ните ревизори за членство во Институтот, која обезбе-
дува непречено функционирање на Институтот, како и 
висината на членарината на друштвата за ревизија и 
овластениот ревизор - трговец поединец која се опре-
делува врз основа на приходите остварени од вршење 
на ревизија и услуги поврзани со ревизија, 

- овластува лица или формира комисија за професи-
онална оцена на практиката на друштвата за ревизија и 
на овластен ревизор - трговец поединец, кои се однесу-
ваат на прегледување и правење на копии од која било 
книга, документ или предмет кој е во сопственост или 
под контрола на друштвата за ревизија, како и заради 
добивање на информации од кој било партнер или вра-
ботен на овластениот ревизор. Овластениот ревизор 
или лице од друштво за ревизија е должен на барање на 
Институтот или на лице овластено од него да презенти-
ра книга, документ или предмет, не смее согласно со 
овој закон да одбие да презентира таква книга, доку-
мент или предмет дури и ако ревизорот е на мислење 
дека таа книга, документ или предмет содржи доверли-
ви информации за субјектот на ревизија, 

- презема активности  согласно со насоките дадени  
од Советот кои се неопходни и соодветни за промови-
рање на високите професионални стандарди меѓу 
друштвата за ревизија и овластените ревизори и за по-
добрување на квалитетот на ревизорските услуги што 
тие ги нудат, 

- донесува годишна програма и годишен извештај 
за својата работа по добиена претходна согласност од 
Советот. Одобрениот годишен извештај се објавува на 
веб страницата на Институтот, 

- издава билтен и ги ажурира информациите објаве-
ни на веб страницата на Институтот и 

- врши други работи согласно со овој закон. 

Контрола на квалитет 
 

Член 20 
(1) Овластените ревизори,  друштвата за ревизија и 

овластените ревизори - трговци поединци, подлежат на 
систем за контрола на квалитетот заради усогласеност 
на работењето на ревизорите со процедурите за врше-
ње на ревизија пропишани со Меѓународните стандар-
ди за ревизија, Кодексот на етика за професионалните 
сметководители на IFAC и националното право. 

(2) Системот за контрола на квалитетот треба да ги 
исполнува следниве критериуми: 

- да  е независен од овластените ревизори, друштва-
та за ревизија и овластените ревизори - трговци пое-
динци кои се предмет на контрола на квалитетот, 

- да подлежи на надзор од страна на Советот, 
- да има обезбедено начин на финансирање и да е 

ослободен од какво било неповолно влијание од овла-
стените ревизори, друштвата за ревизија и овластените 
ревизори - трговци поединци и 

- да е овластен ревизор кој е независен од ревизори-
те кои се предмет на контрола. 

(3) Институтот донесува  интерни акти кои го вклу-
чуваат системот за контрола на квалитетот во кој се на-
ведени деталите за организациската и кадровската под-
дршка на контролата на квалитетот на ревизорите. 

(4) Лицата одговорни за контрола на квалитетот во 
рамките на контролата на квалитетот вршат проверка 
на документацијата и ја оценуваат усогласеноста на из-
вршената ревизија со пропишаните Меѓународни стан-
дарди за ревизија, барањата за независност, износот на 
ревизорскиот надоместок и интерниот систем за упра-
вување со квалитетот на друштво за ревизија. 

(5) Датумот на контрола на квалитетот го одредува 
Институтот и за истиот ревизорот се известува најмал-
ку 30 дена пред почетокот на контролата. Од моментот 
на известувањето до завршувањето на контролата на 
квалитетот, овластените ревизори и друштвата за реви-
зија немаат забрана за вршење на работи на ревизија 
согласно со овој закон. 

(6) Овластените ревизори и друштвата за ревизија 
на лицето одговорно за контрола на квалитетот му до-
ставуваат листа на субјекти на ревизија чии финанси-
ски извештаи биле предмет на ревизија од страна на 
овластениот ревизор или друштвата за ревизија и на 
барање ја ставаат на располагање целокупната доку-
ментација побарана од страна на лицето одговорно за 
контрола на квалитетот. 

(7) Лицето одговорно за контрола на квалитетот до-
ставува извештај за извршената контрола на квалите-
тот до Комисијата за контрола на квалитетот во Инсти-
тутот и Советот. Во извештајот за извршената контро-
ла на квалитетот ги наведува сите идентификувани не-
достатоци и препораки за начинот и крајниот рок за 
нивно отстранување.  

 
Известување за можни повреди 

 
Член 21 

Во случај кога постои сомневање кај вработен во 
Институтот за можна повреда на овој закон, МСР, Ко-
дексот на етика за професионалните сметководители 
на IFAC и актите на Институтот, тоа лице е должно да 
го извести Советот за таквата можна повреда. 

 
Дисциплински мерки 

 
Член 22 

(1) Институтот на овластени ревизори може да 
изрече мерки за повреда на МСР, Кодексот на етика за 
професионални сметководители на IFAC и актите на 
Институтот, и тоа:  

а)  опомена;  
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б)  времено исклучување од членството во Институ-
тот на друштвото за ревизија или овластениот ревизор 
- трговец поединец и    

в) трајно  исклучување на членството во Институ-
тот на друштвото за ревизија или овластениот ревизор 
- трговец поединец .  

(2) Начинот и постапката за утврдување на повре-
дите и мерките од ставот (1) на овој член ги пропишува 
Институтот. 

(3) Сите мерки изречени од Институтот се објавува-
ат во билтенот на Институтот. 

(4) Институтот за изречените мерки задолжително 
го известува Советот. 

(5) За изречените мерки од ставот (1) на овој член 
може да се изјави жалба до Советот во рок од  15 дена. 

(6) Против одлуката на Советот може да се поведе 
судска постапка. 

 
IV. УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА 
НА ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈА И УВЕРЕНИЕ ЗА ОВ-

ЛАСТЕН РЕВИЗОР 
 

Лиценца за  овластени ревизори 
 

Член 23 
(1) Законски или договорни ревизии во Република 

Македонија може да врши само ревизор кој поседува 
лиценца за овластен ревизор и е член на Институтот. 

(2) Лиценца за овластен ревизор му се издава на ли-
це кое стекнало уверение за ревизор и има најмалку 
три години искуство на работи на ревизија од кои две 
години под надзор на овластен ревизор. 

(3) Лице кое нема статус на  овластен ревизор и кое 
не е член на Институтот не може да врши ревизија во 
Република Македонија, или да се претставува  како ов-
ластен ревизор или да користи каква било ознака или 
опис кои ќе создадат впечаток дека лицето е   овластен 
ревизор. 

 
Лиценца за работа 

 
Член 24 

(1) Ревизија врши друштво за ревизија основано како 
трговско друштво и овластен ревизор основан како трго-
вец поединец под услови и на начин утврден со овој за-
кон и Законот за трговските друштва, доколку има ли-
ценца за работа за вршење на работи на ревизија.  

(2) Лиценца за работа за вршење на работи на реви-
зија на друштвото за ревизија му се издава ако ги ис-
полнува следниве услови: 

1) има вработено најмалку двајца овластени ревизо-
ри на неопределено работно време;  

2) мнозинството со право на глас во друштвото за 
ревизија се во сопственост на  овластени ревизори и 

3) да има полиса за осигурување од општа одговор-
ност во износ утврден од страна на Институтот. 

(3) Лиценца за работа за вршење на работи на реви-
зија на овластен ревизор - трговец поединец му се из-
дава под услов да поседува лиценца за овластен реви-
зор. 

(4) Овластен ревизор  може да основа само едно 
друштво за ревизија. 

(5) На предлог на Институтот, Советот има право 
да ја одземе лиценцата за вршење работи на ревизија, и 
тоа: 

- поради  повреда на овој закон, Кодексот на етика 
за професионални сметководители и Меѓународните 
сметководствени стандарди, 

- друштвото за ревизија, односно овластениот реви-
зор - трговец поединец не се осигури од одговорност за 
штета која може да биде предизвикана при вршење на 
ревизијата, во износ утврден од Институтот и 

- доколку бројот на овластени ревизори се намали 
под бројот пропишан со овој закон, а друштвото за ре-
визија во рок од шест месеци од настанатата промена, 
бројот на овластени ревизори нe го надополни до бро-
јот пропишан со овој закон. 

 
Барање за добивање на лиценца за работа 

 
Член 25 

(1) Барањето за добивање на лиценца за работа за 
вршење на работи на ревизија се доставува до Советот. 

(2) Ревизорот за добивање лиценца за овластен ре-
визор  поднесува барање до Советот  доколку ги испол-
нува следниве критериуми: 

1) да поседува уверение за  ревизор; 
2) да има полиса за осигурување од општа одговор-

ност во износ утврден од страна на Институтот; 
3) да не е вработен или на кој било друг начин по-

врзан со друг работодавец освен со друштвото за реви-
зија и 

4) да се придржува кон стандардите за континуира-
но професионално усовршување на IFAC. 

(3) Лиценцата за работа за вршење на работи на ре-
визијата и лиценцата за овластен ревизор се издаваат 
на неопределено време. 

 
Постапка за стекнување на уверение за ревизор 

 
Член 26 

(1) Лицето кое сака да стане ревизор поднесува 
писмено барање до Институтот за полагање на испит за 
стекнување на звање  ревизор. 

(2) Барањето од ставот (1) на овој член мора да со-
држи докази дека лицето ги исполнува условите од 
членот 27 на овој закон. 

(3) Полагањето на испитот за стекнување на звање-
то ревизор се спроведува според Програма која ја доне-
сува Институтот, а за која Советот дава согласност. 

 
Услови за полагање на испит за стекнување 

на звањето  ревизор 
 

Член 27 
(1) За полагање на испитот за стекнување на звање-

то ревизор лицето треба да ги исполнува следниве ус-
лови: 

1) да има високо образование од областа на економ-
ските, правните науки, или друго соодветно образова-
ние; 

2)  да го познава македонскиот јазик; 
3) да не е осудуван со правосилна судска пресуда 

во врска со работењето, и тоа: 
а) во периодот на правосилноста на пресудата до 

денот на издржувањето на казната и пет години од де-
нот кога ја издржал казната во случај на осуденост со 
правосилна судска пресуда со казна затвор до три  го-
дини и 

б) во периодот на правосилноста на пресудата до 
денот на издржувањето на казната и пет години од де-
нот кога ја издржал казната во случај на осуденост со 
правосилна судска пресуда со казна затвор над три го-
дини и 

4) да не му е изречена мерка забрана за вршење на 
професија, дејност или должност. 

(2) Испитот за стекнување на звањето ревизор се 
полага пред испитна комисија формирана од Институ-
тот, која го утврдува начинот на спроведување на ис-
питот. 

(3) Испитната комисија се состои од четири члена 
кои се овластени ревизори и претседател на комисијата 
кој е претставник од Советот. 
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(4) На лицата кои го положиле испитот Институтот 
им издава уверение за ревизор во рок од 30 дена од де-
нот на полагањето на испитот. 

 
Континуирано професионално усовршување 

 
Член 28 

(1) Овластениот ревизор е должен да посетува обу-
ка од најмалку 120 часа за период од три години, од-
носно да посетува обука од најмалку 30 часа годишно 
во рамките на континуирано професионално усовршу-
вање заради надградување на знаењето во областа на 
сметководството и ревизијата.  

(2) Обуката може да биде организирана од Инсти-
тутот или од друга акредитирана релевантна институ-
ција во странство. 

(3) На овластениот ревизор кој нема да ги посетува 
обуките или нема да обезбеди доказ за завршени обуки 
од ставот (1) на овој член,  Советот му ја одзема лицен-
цата за овластен ревизор, по предлог на Институтот. 

(4) Против решението од ставот (3) на овој член мо-
же да се поведе судска постапка. 

 
Одобрување на квалификација за 
ревизор стекната во странство 

 
Член 29 

(1) Барањата за одобрување на квалификација за  
ревизор стекната во странство се прифаќаат од Инсти-
тутот ако се исполнети следниве услови: 

1) квалификацијата на лицето да е со стандарди не 
пониски од стандардите што се бараат со овој закон, за 
едно лице да се квалификува како  ревизор и 

2) барателот успешно да ги положи испитите спро-
ведени од Институтот со кои се обезбедува дека тоа 
лице има адекватно знаење од областа на законската 
регулатива во Република Македонија релевантна за вр-
шење ревизија. 

(2) Согласно правилата и постапката за одобрување 
на квалификација на ревизор стекната во странство, 
кандидатот барањето и придружната документација ги 
поднесува до Институтот кој одобрува полагање на 
определени испити утврдени со актите на Институтот.  

(3) По положувањето на определените испити кан-
дидатот добива уверение за ревизор и стекнува право 
да поднесе барање до Советот за добивање лиценца за 
овластен ревизор, доколку ги исполнува условите од 
членот 24 на овој закон. 

 
Регистар на овластени ревизори и регистар 

на друштва за ревизија 
 

Член 30 
(1) Институтот води регистар на ревизори, регистар 

на овластени ревизори и регистар на друштва за реви-
зија и овластени ревизори - трговци поединци.  

(2) Регистарот на овластени ревизори особено ги 
содржи следниве податоци:  

1) име и презиме, адреса и регистарски број на ов-
ластениот ревизор;  

2) статусот кој го има овластениот ревизор во 
друштвото за ревизија;   

3) називот и седиштето на друштвото за ревизија во 
кое е вработен овластениот ревизор;  

4) датум на издавање на лиценцата за овластен ре-
визор и 

5) изречени дисциплински мерки. 
(3) Регистарот на друштвата за ревизија и овласте-

ни ревизори - трговци поединци особено ги содржи 
следниве податоци:  

1) име, седиште и регистарски број на друштвото за 
ревизија и трговецот поединец;  

2) име и презиме и адреса на овластените ревизори 
кои се вработени во друштвото за ревизија, односно кај 
трговецот поединец;  

3) име и презиме и адреса на основачите на друш-
твото за ревизија;  

4) име и презиме и регистарски број на сите овла-
стени ревизори кои се вработени или поврзани како 
партнери или на друг начин со друштвото за ревизија, 
односно со трговецот поединец;  

5) правна форма на друштвото; 
6) датум на издавање на лиценца за работи на врше-

ње на ревизија  на друштвата за ревизија и овластен ре-
визор - трговец поединец; 

7) изречени дисциплински мерки и  
8) веб страница.  
(4) Институтот податоците од регистарот на друш-

твата за ревизија ги става на располагање на јавноста 
на веб страницата на Институтот и во билтенот на Ин-
ститутот.  

(5) Друштвото за ревизија и овластениот ревизор - 
трговец поединец се должни навремено да го известат 
Институтот за сите промени во врска со податоците со-
држани во регистарот.  

 
Конфликт на интереси и повреда  или 

нарушување на независноста 
 

Член 31 
(1) Овластениот ревизор е независен и самостоен во 

вршењето на работата на ревизијата во рамките на ов-
ластувањата утврдени со овој закон, а во согласност со 
Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и Коде-
ксот на етика за професионалните сметководители на 
IFAC. 

(2) Друштвото за ревизија кое е назначено за закон-
ски ревизор на субјектот на ревизија има обврска да из-
врши ревизија со професионален интегритет и независ-
ност. Во случај на повреда на која било одредба од ста-
вот (3) на овој член, извршената ревизија на субјектот 
на ревизијата е неважечка.  

(3) Ревизија не може да врши:  
1) друштво за ревизија кое е акционер, вложувач на 

средства или основач на субјектот кај кој се врши реви-
зијата;  

2) друштво за ревизија, кај правно лице кое е акци-
онер, вложувач на средства или основач на тоа друш-
тво за ревизија;  

3) друштво за ревизија чиј основач истовремено е и 
основач на субјектот кај кој се врши ревизија;  

4) овластен ревизор и/или друштво за ревизија 
кој/кое поседува 3% или повеќе од акционерската или 
сопственичката главнина на субјектот кај кој се врши 
ревизија;  

5) овластен ревизор кој во субјектот кај кој се врши 
ревизијата и во годината чии финансиски извештаи се 
предмет на ревизија, бил законски застапник, член на 
Управниот, односно Надзорниот одбор на тој субјект 
или учествувал во водењето на неговите деловни книги 
и изготвувањето на финансиските и даночните изве-
штаи;  

6) овластен ревизор кој е во брачна врска, директно 
сродство или индиректно сродство до второ колено, 
или е поврзан со посвојување, старателство или ту-
торство со овластениот застапник, членот на Управни-
от и Надзорниот одбор на субјектот кај кој се врши ре-
визијата;  

7) овластен ревизор кој е партнер, вработен или 
службеник на субјектот кај кој се врши ревизијата; 

8) овластениот ревизор или друштво за ревизија кое 
има директна или индиректна деловна врска или фи-
нансиски интерес кај субјектот кај кој се врши ревизи-
јата или кој било од неговите службеници, членови на 
управата или акционери и 
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9) друштво за ревизија кое прифаќа процена за цели 
на финансиско известување од поврзана страна.  

(4) Овластениот ревизор или друштвото за ревизија 
додека врши ревизија кај субјектот, во исто време не 
смее да му ги обезбедува следниве услуги:  

1) сметководствени или други услуги поврзани со 
сметководствената евиденција, годишните сметки или 
годишните консолидирани сметки на субјектот кај кој 
се врши ревизија;  

2) изготвување и имплементација на финансиски 
информациски системи;  

3) услуги на внатрешна ревизија како надворешен 
изведувач;  

4) учество во економски интерес, директно или ин-
директно, во субјект или каков било поврзан субјект за 
кој тој бил ангажиран да врши надворешна ревизија;  

5) процена за цели на финансиско известување и  
6) други активности пропишани со актите на Ин-

ститутот.  
 

V. СТАНДАРДИ ЗА РЕВИЗИЈА И РЕВИЗОРСКО ИЗ-
ВЕСТУВАЊЕ 

 
Обврска за примена на ревизорските стандарди 

 
Член 32 

(1) Ревизијата се врши во согласност со Меѓународ-
ните стандарди за ревизија на IFAC објавени  во 
“Службен весник на Република Македонија” што се 
ажурираат на годишна основа заради усогласување со 
тековните стандарди онака како што се дополнети, из-
менети или усвоени од страна на Меѓународната феде-
рација на сметководители (IFAC). 

(2) Овластениот ревизор е одговорен за добивање 
разумно уверување дека финансиските извештаи се ос-
лободени од материјално погрешно прикажување.  

(3) Извештајот на независниот ревизор го потпишу-
ва  овластениот ревизор - трговец поединец кој ја извр-
шил ревизијата. Во случај кога ревизијата е извршена 
од страна на друштво за ревизија, во име на друштвото 
за ревизија извештајот на независниот ревизор го пот-
пишуваат еден овластен ревизор вработен во друштво-
то за ревизија и застапникот на друштвото за ревизија.  

 
Законска ревизија на годишни или консолидирани 

сметки и финансиски извештаи 
 

Член 33 
(1) Друштвото за ревизија или овластениот ревизор 

- трговец поединец за извршената ревизија на годиш-
ните сметки и финансиските извештаи поднесува реви-
зорски извештај до акционерите или содружниците на 
субјектот на ревизија. 

(2) Ревизорскиот извештај се разгледува на годиш-
но собрание на субјектот и е достапен за контрола и 
прашања од кој било акционер или содружник.  

(3) Овластениот ревизор на субјектот има право на 
пристап во секое разумно време до книгите, сметките и 
налозите на субјектот и има право да бара од членови-
те на управата на субјектот, службениците и менаџери-
те на субјектот и од вработените или субјектите кои се 
во договорни односи со субјектот, информации и об-
јаснувања кои се во нивна контрола или знаење кое тие 
можат да ги стекнат, а коишто овластениот ревизор 
смета дека се неопходни за извршување на неговите за-
дачи.  

(4) Субјектот кај кој се врши ревизија не смее да го 
ограничи пристапот до потребната документација од 
ставот (3) на овој член, или да му обезбеди информа-
ции кои се невистинити или упатуваат на погрешни 
заклучоци.  

(5) За законска ревизија на консолидираните сметки 
на субјектот на ревизија,  групниот ревизор ја презема 
одговорноста за ревизорскиот извештај кој се однесува 
на консолидираните сметки.  

(6) Целокупната документација од извршената ре-
визија, ревизорот е должен да ја чува во период од нај-
малку седум години од датумот на издавање на изве-
штајот на ревизорот. 

 
Содржина на извештајот на овластениот 

 ревизор 
 

Член 34 
(1) Извештајот на овластените ревизори содржи: 
а) вовед, кој  ги идентификува годишната сметка и 

финансиски извештаи односно консолидираната го-
дишна сметка и консолидираните финансиски изве-
штаи и рамката за финансиско известување која се при-
менува во нивната подготовка; 

б) опис на делокругот на ревизијата, кој  ги иденти-
фикува ревизорските стандарди во согласност со кои 
ревизијата е извршена; 

в) ревизорско мислење, во кое јасно е наведено 
мислењето на овластениот ревизор за тоа дали годиш-
ната сметка и финансиските извештаи, односно консо-
лидираната годишна сметка и консолидираните финан-
сиски извештаи, даваат вистинска и објективна слика 
во согласност со рамката за финансиско известување и 
дали истите се во согласност со законските барања и 
прописи. Ревизорското мислење може да биде мислење 
без резерва, мислење со резерва, неповолно мислење, 
или воздржување од мислење доколку овластениот ре-
визор не е во состојба да го изрази своето ревизорско 
мислење; 

г) упатување на кои било прашања на кои овласте-
ниот ревизор укажал без да го квалификува ревизор-
ското мислење и 

д) мислење во врска со конзистентноста на годиш-
ниот извештај со годишната сметка и финансиските из-
вештаи, односно на консолидираниот годишен изве-
штај со консолидираната годишна сметка и консолиди-
раните финансиски извештаи за истата деловна година. 

(2) Ревизорскиот извештај   го  потпишува  овласте-
ниот ревизор кој што ја вршел ревизијата. 

 
Извештај за транспарентност 

 
Член 35 

(1) Друштвото за ревизија или овластениот ревизор - 
трговец поединец е должен да го објави годишниот из-
вештај за транспарентност најмалку во едно јавно гласи-
ло или на својата веб страница, во рок од три месеци од 
крајот на финансиската година и истиот содржи:  

а) опис на правната структура и сопственост на 
друштвото за ревизија;  

б) опис на професионалната мрежа и правните 
структурни аранжмани во мрежата каде што припаѓа;  

в) опис на управувачката структура на друштвото 
за ревизија;  

г) опис на внатрешниот систем на контрола на ква-
литет на друштвото за ревизија и изјава од овластениот 
надлежен орган на друштвото за ревизија за ефектив-
носта на функционирањето на овој систем;  

д) датумот кога е извршена последната проверка за 
уверување во квалитетот на ревизорот согласно со чле-
нот 20 од овој закон;  

ѓ) список на субјекти  на кои е извршена ревизија 
во текот на претходната година;  

е) изјава за независното работење на друштвото за 
ревизија со која се потврдува дека постојат интерни 
процедури за проверка на усогласеноста на независно-
ста и дека истите се спроведени;  
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ж) изјава за политиката што ја следи друштвото за 
ревизија во текот на претходната година;  

з) финансиска информација за вкупниот приход ос-
тварен од ревизијата и други надоместоци, расчленет 
на четири категории: од услуги на ревизија на годишни 
и консолидирани сметки, дополнителни услуги на уве-
рување во квалитет, даночни советодавни услуги и 
други неревизорски услуги и  

ѕ) информација за основата по која се утврдува хо-
норарот на овластениот ревизор.  

(2) Извештајот за транспарентност го потпишува 
застапникот на друштвото за ревизија.  

 
Надоместок за ревизија 

 
Член 36 

(1) Надоместокот за законска ревизија не може да 
биде под влијание на/или заснован врз одредбите за 
обезбедување на дополнителни услуги на субјектот на 
ревизија.  

(2) Надоместокот за законска ревизија треба да би-
де јасно определен во договорот за ревизија.  

 
Доверливост и замена на ревизор 

 
Член 37 

(1) Овластениот ревизор, треба да ја почитува до-
верливоста на информациите добиени како резултат на 
професионални и деловни односи и не треба да ги раз-
открива  информациите за трети лица без соодветно и 
посебно одобрение, освен ако има законско или профе-
сионално право или обврска да ги обелодени.  

(2) Кога друштвото за ревизија или овластениот ре-
визор - трговец поединец се заменува, претходното 
друштвото за ревизија или овластениот ревизор - трго-
вец поединец треба да му обезбеди пристап до сите ре-
левантни информации на новоназначеното друштво за 
ревизија или овластениот ревизор - трговец поединец 
во врска со субјектот на ревизијата.  

(3) На претходното друштвото за ревизија или овла-
стениот ревизор - трговец поединец на кои им преста-
нал ревизорскиот ангажман, се применува одредбата 
на ставот (1) од овој член, во однос на тој ангажман.  

(4) Сопствениците и извршните директори на субје-
ктот на ревизија треба да имаат заемна обврска да обез-
бедат информации, по барање на овластените ревизори 
и на Институтот.  

(5) Институтот и Советот треба да бидат уверени 
дека постојат оправдани причини за отповикување или 
повлекување на друштвата за ревизија или овластените 
ревизори - трговци поединци во текот на нивниот ан-
гажман.  

(6) Институтот треба да биде известен за секое от-
повикување или повлекување на овластените ревизори 
- трговци поединци за време на нивниот ангажман кој 
вклучува законска ревизија. Доколку субјектот на ре-
визија е правно лице од јавен интерес, вакво известува-
ње ревизорот мора да достави и до Советот.  

 
Собранија на акционери или содружници 

 
Член 38 

Ревизорите на субјектот за ревизија, имаат право да 
присуствуваат на секое собрание на субјектот и да ги до-
биваат сите известувања  или други дописи поврзани со 
него, кои имаат право да ги добиваат сите акционери 
или содружници, да се обратат на кое било собрание на 
кое присуствуваат во однос на кој било дел од дневниот 
ред на собранието кој нив ги засега како ревизори.  

VI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ЗАКОНСКА РЕВИЗИЈА  
НА  ПРАВНИ ЛИЦА ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 

 
Член 39 

(1) Правните лица од јавен интерес се должни да 
формираат одбор за ревизија во согласност со одредби-
те од овој член, освен ако со друг закон не е поинаку 
уредено. 

(2) Одборот за ревизија го сочинуваат најмалку пет 
члена. 

(3) Мнозинството членови во одборот за ревизија се 
избираат од членовите на надзорниот одбор, a најмалку 
еден е независен и има познавање од областа на сме-
тководството или ревизијата. 

(4) Одборот за ревизија ги врши следниве работи: 
- ја следи законската ревизија на финансиските из-

вештаи, 
- ја следи усогласеноста на работењето на правното 

лице од јавен интерес со прописите што се однесуваат 
на сметководствените стандарди и финансиските изве-
штаи, 

- го следи процесот на ревизија на правното лице од 
јавен интерес и ја оценува работата на друштвото за ре-
визија или на овластениот ревизор - трговец поединец, 

- предлага друштвото за ревизија и 
- ја следи работата и ја оценува ефикасноста на вна-

трешната ревизија и системите на управување со ризик. 
(5) Друштвата за ревизија кои вршат законска реви-

зија на правни лица од јавен интерес се должни да до-
стават писмена изјава до одборот за  ревизија на субје-
ктот за ревизија во која: 

а) друштвото за ревизија ја потврдува својата неза-
висност од правното лице од јавен интерес кое е пред-
мет на ревизија;  

б) друштвото за ревизија ги обелоденува сите до-
полнителни неревизорски услуги кои ги обезбедува на 
правното лице од јавен интерес покрај законската реви-
зија и 

в) друштвото за ревизија заедно со одборот за реви-
зија ги разгледуваат заканите за независност на закон-
скиот ревизор, како и заштитните механизми од тие за-
кани. 

(6) Друштвата за ревизија наведени во ставот (5) од 
овој член го известуваат одборот за ревизија за клучни-
те прашања кои произлегуваат од законската ревизија, 
со посебен акцент на прашањата поврзани со матери-
јалната слабост на внатрешната контрола на правното 
лице од јавен интерес, во однос на финансиското изве-
стување. 

 
Член 40 

(1) Овластен ревизор може да врши законска реви-
зија на финансиски извештаи на правно лице од јавен 
интерес во период од најмногу седум последователни 
финансиски години. После овој период лиценцираниот 
овластен ревизор не може да врши ревизија на финан-
сиските извештаи на истото правно лице од јавен инте-
рес во времетраење од две години од датумот на пре-
станување на неговиот мандат. 

(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се однесу-
ваат на лиценциран овластен ревизор кој е индивидуал-
но одговорен за извршување на законска ревизија на 
финансиски извештаи на правно лице од јавен интерес, 
доколку договорот за вршење на законски ревизии на 
предметното правно лице од јавен интерес е склучен од 
страна на друштво за ревизија. 

(3) Овластениот  ревизор од ставовите  (1) и (2) на 
овој член не може да биде член на административен 
или управувачки орган на предметното правно лице од 
јавен интерес, во времетраење од две години од дату-
мот на истекување на неговиот мандат. 
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Член 41 
Во одредени закони и регулативи кои се однесуваат 

на правно лице од јавен интерес може да постојат по-
строги одредби од одредбите пропишани со овој закон, 
во однос на овластените ревизори и друштвата за реви-
зија кои се ангажирани за вршење на законски ревизии 
на правно лице од јавен интерес. 

 
VII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 42 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денар-
ска противвредност ќе се изрече за прекршок на друш-
твото за ревизија, ако:  

1) врши законски или договорни ревизии, а не е ли-
ценциран ревизор и не е член на Институтот (член 23);  

2) не го објави годишниот извештај за транспарент-
ност (член 35) и  

3) не ги применува Меѓународните стандарди за ре-
визија на IFAC (член 32).  

(2) Покрај глобата од ставот (1) на овој член на  
друштвото за ревизија ќе му се изрече прекршочна 
санкција, забрана за вршење дејност во траење од една 
до три години.  

(3) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот 
(1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за 
ревизија.  

(4) Покрај глобата од ставот (3) на овој член на од-
говорното лице во друштвото за ревизија ќе му се изре-
че прекршочна санкција забрана за вршење професија, 
дејност или должност во траење од една до три години.  

 
Член 43 

(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ов-
ластениот ревизор - трговец поединец, ако:  

1) врши законски или договорни ревизии, а не е ли-
ценциран ревизор и не е член на Институтот (член 23);  

2) не го објави годишниот извештај за транспарент-
ност (член 35) и  

3) не ги применува Меѓународните стандарди за ре-
визија на IFAC објавени  во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” (член 32).  

(2) Покрај глобата од ставот (1) на овој член на ов-
ластениот ревизор - трговец поединец ќе му се изрече 
прекршочна санкција забрана за вршење на професија, 
дејност или должност во траење од една до три години.  

 
Член 44 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на овла-
стениот  ревизор, ако:  

1) врши законски или договорни ревизии, а не е ов-
ластениот ревизор и не е член на Институтот (член 23);  

2) не ги применува Меѓународните стандарди за ре-
визија на IFAC  (член 32) и  

3) не обезбеди доверливост на податоците и созна-
нијата во вршењето на ревизијата (член 37).  

 
Член 45 

Прекршочните санкции предвидени со овој закон 
ги изрекува надлежен суд. 

 
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 46 

(1) Советот започнува со работа со именување на 
претседателот и членовите на Советот од страна на 
Владата на Република Македонија, во рок од 60 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

(2) До започнување со работа на Советот, Мини-
стерството за финансии ги врши работите од надлеж-
ност на Советот. 

 
Член 47 

Институтот за овластени ревизори продолжува да 
ги врши работите од својата надлежност согласно со 
овој закон. 

 
Член 48 

Друштвата за ревизија и овластениот ревизор - тр-
говец поединец должни се да го усогласат своето рабо-
тење со одредбите на овој закон во рок од шест месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 49 

На барање на лицата кои стекнале уверение за овла-
стен ревизор до влегувањето во сила на овој закон, Со-
ветот им издава лиценца за овластен ревизор.  

 
Член 50 

Постапките за полагање на испитот за стекнување 
на звањето овластен ревизор и за добивање дозвола за 
работа на друштва за ревизија и овластен ревизор - тр-
говец поединец, ќе се вршат според прописите кои ва-
желе до денот на влегувањето во сила на овој закон, но 
најдоцна во рок од една година од денот на влегување-
то во сила на овој закон. 

 
Член 51 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, пре-
станува да важи Законот за ревизија (“Службен весник 
на Република Македонија” број 79/2005 и 103/2008).  

 
Член 52 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR REVIZION 

 
I.  DISPOZITA TË PERGJITHSHME 

 
Neni 1 

Me kete ligj rregullohen kushtet për realizimin e revizi-
onit te personat juridike të cilet kryejne veprimtari në Re-
publiken e Maqedonise. 

 
Neni 2 

Dispozitat e ketij ligji kane të bejne me angazhimet lig-
jore dhe të kontraktuara të revizionit të cilat kryhen në Re-
publiken e Maqedonise. 

 
Neni 3 

Për gjithcka që nuk eshte percaktuar me kete ligj zbato-
hen dispozitat e Ligjit për shoqeri tregtare lidhur me kryer-
jen e puneve të revizionit. 

 
Perkufizime 

 
Neni 4 

Nocione dhe shkurtesa të vecanta të perdorura në kete 
ligj e kane kete domethenie: 

1. "Revizion" eshte kontrolli i pavarur i raporteve fi-
nanciare ose raporteve të konsoliduara dhe të informatave 
financiare, me qellim që të shprehet mendim në lidhje me 
vertetesine dhe paanshmerine e tyre dhe harmonizimin e 
tyre me kornizen e pranuar për njoftim financiar; 
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2. "Revizion ligjor" eshte kontrolli i obligueshem i ra-
porteve financiare ose raporteve të konsoliduara dhe infor-
matave tjera që kryhet në baze të ligjit, në pajtim me Stan-
dardet evropiane për revizion të IFAC-it, si vijon:  

a) raporteve financiare të shoqerive tregtare të perca-
ktuara me ligj, me qellim që të shprehet mendimi në lidhje 
me vertetesine dhe paanshmerine dhe harmonizimin e tyre 
me kornizen e pranuar për njoftim financiar dhe  

b) informatave financiare të pergatitura në pajtim me 
kriteret adekuate, me qellim të shprehjes së mendimit për 
informatat financiare; 

3. "Revizion i kontraktuar" eshte kontroll padetyrues-
hem i raporteve financiare, që kryhet në baze të marrevesh-
jes në pajtim me Standardet nderkombetare për revizion të 
IFAC-it, me qellim që të shprehet mendim në lidhje me 
vertetesine dhe paanshmerine e tyre dhe harmonizimin e 
tyre me kornizen e pranuar për njoftim financiar, me ç'rast 
subjektet që nuk jane pale të marreveshjes për revizion 
mbeshteten në raportet financiare dhe raportin revizor të 
pergatitur sipas ketyre standardeve; 

4. "Subjekt i revizionit" eshte personi juridik raportet 
financiare të të cilit jane lende e revizionit në pajtim me 
Ligjin për shoqeri tregtare; 

5. "Subjekte të lidhura" jane subjektet të cilat me subje-
ktin e revizionit jane të lidhura me interes ekonomik, finan-
ciar dhe lloj tjeter të interesit;  

6. "Revizor" eshte personi fizik i cili posedon certifika-
te për revizor; 

7. "Shoqeri për revizion" eshte shoqeria tregtare që esh-
te e regjistruar dhe kryen revizion në pajtim me kete ligj 
dhe Ligjin për shoqeri tregtare; 

8. "Revizor i autorizuar- tregtar individual" eshte perso-
ni fizik i regjistruar në pajtim me kete ligj dhe Ligjin për 
shoqeri tregtare dhe i cili posedon licence të revizorit të au-
torizuar; 

9. "Certifikate e revizorit" eshte certifikata të cilen e 
leshon Instituti i Revizoreve të Autorizuar për personat të 
cilet e kane kaluar provimin për revizor;  

10. "Licence për revizor të autorizuar" eshte licenca të 
cilen e leshon Keshilli për Avancimin dhe Mbikeqyrjen e 
Revizionit;  

11. "Revizor i autorizuar" eshte revizori i cili posedon 
licence për kryerjen e puneve të revizionit; 

12. "Keshilli Avancimin dhe Mbikeqyrjen e Revizio-
nit" eshte trup i pavarur dhe rregullator me autorizime pub-
like; 

13. "Informata të fshehta" jane informatat të cilat jane 
të klasifikuara me shkalle të fshehtesise në pajtim me Lig-
jin për informatat e klasifikuara nga Instituti për revizore të 
autorizuar, dhe ministri i Financave dhe si të tilla nuk jane 
të arritshme për publikun;   

14. "Procedure disiplinore" eshte procedura e percakti-
mit të pergjegjesise së revizorit për shkelje të ligjit, akteve 
nenligjore të cilat dalin prej tij dhe Kodeksit të etikes për 
kontabiliste profesional të  IFAC-it të miratuara nga Insti-
tuti i Revizoreve të Autorizuar; 

15. "Instituti i Revizoreve të Autorizuar të Republikes 
së Maqedonise" eshte shoqate profesionale e dhomave të 
revizoreve të autorizuar;    

16. " IFAC" eshte Federata Nderkombetare e Kontabili-
steve; 

17. "SNR" jane Standardet nderkombetare për revizion; 
18. "SNNJF" jane Standardet nderkombetare për njo-

ftim financiar; 
19. "Person  juridik me interes publik" eshte shoqeri 

aksionare me obligime të vecanta për njoftim në pajtim me 
Ligjin për letra me vlere; 

20. "Revizor grupor" eshte revizori i autorizuar, tregtari 
individual ose shoqeria e revizionit, të cilet kryejne revizi-
on ligjor të llogarive të konsoliduara dhe 

21. "Keshill i Revizionit" eshte organi udheheqes te 
personi juridik me interes publik.  
 

Neni 5 
Revizion mund të kryejne shoqerite e revizionit ose re-

vizori i autorizuar - tregtar individual, në kushte dhe men-
yre të percaktuar me kete ligj ose me Ligjin për shoqeri tre-
gtare.  

 
II. KESHILLI PËR AVANCIMIN DHE MBIKEQYRJEN 

E REVIZIONIT 
 

Statusi i Keshillit për Avancimin dhe Mbikeqyrjen e 
Revizionit 

 
Neni 6 

(1) Për avancimin dhe mbikeqyrjen e kryerjes së revizi-
onit, Qeveria e Republikes së Maqedonise me propozim të 
ministrit të Financave themelon Keshill për Avancimin dhe 
Mbikeqyrjen e Revizionit, (në tekstin e metutjeshem: Kes-
hill) si trup i mevetesishem dhe i pavarur rregullator, me 
autorizime publike të percaktuara me kete ligj.  

(2) Keshilli e merr cilesine e personit juridik me regji-
strim në regjistrin e personave tjere juridike, që mbahet në 
Regjistrin qendror të Republikes së Maqedonise.  

(3) Selia e Keshillit eshte në Shkup. 
(4) Keshilli për punen e vet pergjigjet para Qeverise së 

Republikes së Maqedonise.  
 

Statuti i Keshillit 
 

Neni 7 
(1) Keshilli e miraton Statutin për të cilin pajtim jep 

Qeveria e Republikes së Maqedonise, me të cilin rregullo-
hen organizimi i brendshem, menaxhimi dhe udheheqja, 
procedurat e miratimit të akteve, menyra dhe kushtet për 
punesim në Keshill, si dhe ceshtje tjera me rendesi për pu-
nen e Keshillit.  

(2) Aktet nenligjore për miratimin e të cilave Keshilli 
eshte i autorizuar me kete ligj botohen në "Gazeten Zyrtare 
të Republikes së Maqedonise".   

 
Puna e Keshillit 

 
Neni 8 

(1) Lende e mbikeqyrjes së Keshillit jane Instituti i re-
vizoreve të autorizuar, të gjitha shoqerite e revizionit dhe 
revizori i autorizuar- tregtar individual. 

(2) Keshilli i kryen punet në vijim: 
- i jep udhezime Institutit të Revizoreve të Autorizuar 

për ceshtjet për të cilat eshte kompetent në pajtim me kete 
ligj, 

- jep pelqim për Statutin edhe aktet e Institutit të Revi-
zoreve të Autorizuar, në lidhje me procedurat kontrolluese 
dhe disiplinore, 

- kryen kontroll të Institutit të Revizore të Autorizuar 
në zbatimin e procedurave kontrolluese dhe disiplinore, në 
pajtim me sugjerimet dhe rekomandimet e Keshillit, 

- jep pelqim për Programin vjetor dhe Raportin vjetor 
për punen e Institutit të Revizoreve të Autorizuar, 

- e percjell zbatimin e Programit vjetor për kontroll dhe 
cilesine e revizionit të Institutit të Revizoreve të Autorizu-
ar,  

- e kontrollon dokumentacionin e nevojshem për leshi-
min e licencave të revizorit, 

- e kontrollon raportin për transparence në pajtim me 
nenin 35 të ketij ligji,   

- e percjell proceduren që e zbaton Instituti i Revizore-
ve të Autorizuar për njohjen e kualifikimit për revizor, të 
fituar jashte vendit,  
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- me kerkese të personit i cili i ploteson kushtet nga ne-
ni 25 i ketij ligji, Keshilli leshon licence për revizor të au-
torizuar, 

- me propozim të Institutit të Revizoreve të Autorizuar, 
leshon licence pune për kryerjen e puneve të revizionit të 
shoqerive për revizion dhe të revizorit të autorizuar- tregtar 
individual, të cilet i plotesojne kushtet nga neni 25 i ketij 
ligji dhe  

-  vendos bashkepunim me institucione relevante nder-
kombetare.  

 
Perberja e Keshillit për Avancimin dhe Mbikeqyrjen 

e Revizionit 
 

Neni 9 
(1) Keshillin e perbejne shtate anetare.  
(2) Qeveria e Republikes së Maqedonise i emeron kr-

yetarin dhe anetaret e Keshillit. Kryetarin e Keshillit e pro-
pozon ministri i Financave, ndersa gjashte anetaret tjere 
propozohen nga keto institucione:  

- një perfaqesues nga Banka Popullore e Republikes së 
Maqedonise, i punesuar në Sektorin e Supervizionit,  

- një perfaqesues nga Agjencia për Supervizionin e Si-
gurimit, 

- një perfaqesues nga Komisioni për Letra me Vlere, 
- një perfaqesues nga radhet e subjekteve të medha tre-

gtare dhe  
- dy revizore të autorizuar të propozuar nga Instituti.  
(3) Gjate emerimit të kryetarit dhe anetareve të Keshil-

lit nga paragrafi (2) i ketij neni, të respektohet parimi i per-
faqesimit të drejte dhe adekuat i pjesetareve të bashkesive.  

(4) Kryetari udheheq me Keshillin dhe e perfaqeson në 
marredheniet me persona të trete. 

(5) Mandati i kryetarit dhe anetareve të Keshillit eshte 
pese vjet, me mundesi për rizgjedhje edhe për një mandat. 

(6) Kryetari dhe anetaret e Keshillit mund të shkarko-
hen nga Qeveria e Republikes së Maqedonise edhe para 
perfundimit të mandatit nga paragrafi (4) i ketij neni, ve-
tem në rast të plotesimit të së paku njerit prej kushteve të 
percaktuara me nenin 12 të ketij ligji.  

(7) Në rast të pushimit të detyres së kryetarit dhe aneta-
reve të Keshillit në pajtim me kete ligj para perfundimit të 
mandatit, në vendin e tij emerohet person tjeter me mandat 
deri në perfundimin e mandatit të anetarit të cilit i pushon 
kryerja e detyres. 

 
Kushtet për zgjedhjen e anetareve të Keshillit 

 
Neni 10 

(1) Për anetar të Keshillit mund të zgjidhet personi i cili 
i ploteson kushtet në vijim:   

- të jete shtetas i Republikes së Maqedonise, 
- ta kete kryer arsimin e larte nga sfera e ekonomise 

apo drejtesise, 
- të mos jete i punesuar në Institutin e Revizoreve të 

Autorizuar dhe të mos jete anetar i asnje trupi ekzekutiv 
nga i njejti, 

- të kete së paku pese vjet pervoje pune në sferen e 
kontabilitetit, drejtesise, revizionit dhe financave, 

- të mos jete i gjykuar në menyre të plotfuqishme për 
veper penale kunder financave publike, qarkullimit page-
sor, ekonomise dhe detyres zyrtare dhe  

- të mos i jete shqiptuar ndalim për ushtrimin e profesi-
onit, veprimtarise ose detyres. 

(2) Për anetar të Keshillit nuk mund të emerohet perso-
ni: 

- i cili eshte funksionar që udheheq me organ shteteror 
ose organ të administrates shteterore dhe  

- të mos jete bartes i funksionit në parti politike, anetar 
i Keshillit Drejtues, Keshillit Mbikeqyres ose cfaredo lloj 
organi tjeter te subjekt tjeter juridik. 

(3) Kryetari dhe anetaret e Keshillit jane të obliguar që 
punen e tyre ta kryejne në menyre profesionale dhe në 
menyre që nuk do ta vë në pikepyetje pavaresine dhe me-
vetesine e Keshillit.  

(4) Cfaredo qofte forme e ndikimit mbi punen e Keshil-
lit që do të mund të ndikonte mbi pavaresine dhe mevetesi-
ne e Keshillit, ndalohet. 

  
Të drejtat e kryetrarit, anetareve të Keshillit dhe të pu-

nesuarve 
 

Neni 11 
(1) Kryetari i Keshillit eshte person profesional i an-

gazhuar për cfare merr rroge, në pajtim me rregullat për 
rrogat e personave të zgjedhur dhe të emeruar.       

(2) Anetaret e Keshillit kane të drejte të kompensimit 
mujor i cli sigurohet prej mjeteve të Keshillit, të percaktua-
ra me planin vjetor financiar.  

(3) Punet administrative teknike të lidhura me punen e 
Keshillit, i kryen sherbimi profesional i Keshillit. 

(4) Mjetet për rroga dhe shtesat e rrogave të kryetarit 
dhe të punesuarve në sherbimin profesional të Keshillit, si 
dhe mjetet për kompensim mujor të anetareve të Keshillit 
sigurohen prej mjeteve të Keshillit, të percaktuara me pla-
nin vjetor financiar.  

 
Shkarkimi i anetareve të Keshillit 

 
Neni 12 

Qeveria e Republikes së Maqedonise me propozim të 
ministrit të Financave, mundet para perfundimit të manda-
tit për të cilin eshte emeruar ta shkarkoje kryetarin ose ane-
tarin e Keshillit, nese:  

- vet e kerkon kete, 
- e humb aftesine për pune, 
- e shkel obligimin për mbrojtjen e të dhenave persona-

le nga neni 37 i ketij ligji dhe  
- pa arsye mungon në tri mbledhje të njepasnjeshme të 

Keshillit, ose pa arsye mungon në gjithsej pese mbledhje 
gjate një viti.  

 
Kompetencat e Keshillit 

 
Neni 13 

Kompetencat e Keshillit jane: 
- miratimi i Statutit të Keshillit,  
- miratimi i Rregullores për punen e vet, programit vje-

tor, planit financiar dhe raportit vjetor për të cilat pelqim 
jep Qeveria e Republikes së Maqedonise,  

- miraton Liste tarifore për leshimin e licencave të pu-
nes për kryerjen e puneve të revizionit të shoqerive për re-
vizion, revizorit të autorizuar- tregtar individual dhe të re-
vizoreve të autorizuar për të cilen pelqim jep Qeveria e Re-
publikes së Maqedonise, 

- leshon licenca pune për kryerjen e puneve të revizio-
nit të shoqerive për revizion dhe revizorit të autorizuar -   
tregtar individual, 

- e nxit të permbajturit e standardeve të larta profesio-
nale në profesionin e revizorit, 

- e percjell zbatimin e dispozitave të ketij ligji dhe rre-
gullave të miratuara në baze të tij dhe mbi kete baze i pro-
pozon ministrit të Financave pergatitjen e ndryshimeve dhe 
plotesimeve adekuate për të njejtat, 

- e percjell zbatimin dhe jep pelqim për aktet e Institutit 
të Revizoreve të Autorizuar dhe i propozon Institutit të Re-
vizore të Autorizuar, ndryshimin dhe plotesimin e tyre,   

- lidh memorandume për bashkepunim me institucionet 
për mbikeqyrje publike nga vende tjera dhe  

- kryen pune tjera të percaktuara me kete ligj dhe Statu-
tin.  
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Vendimmarrja e Keshillit 

 
Neni 14 

(1) Keshilli vendos në mbledhje. 
(2) Keshilli mund të miratoje vendime në kompetence 

të tij, nese në mbledhje jane të pranishem shumica e numrit 
të pergjithshem të anetareve.  

(3) Vendimet e Keshillit konsiderohen se jane miratuar 
nese për të njejtat ka votuar shumica e anetareve të pranis-
hem në mbledhje, me atë që kryetari dhe anetaret e Keshil-
lit nuk mund të permbahen gjate votimit.   

 
Mjetet për pune të Keshillit 

 
Neni 15 

Puna e Keshillit financohet nga:    
- Buxheti i Republikes së Maqedonise,  
- 25% e të ardhurave të realizuara të Institutit, të pagua-

ra nga shoqerite për revizion dhe revizori i autorizuar- tre-
gtar individual në vitin paraprak,  

- kompensimi për leshimin e licencave të punes për kr-
yerjen e puneve të revizionit të shoqerive për revizion dhe 
revizorit të autorizuar - tregtar individual dhe të revizoreve 
të autorizuar dhe   

- të ardhura tjera të realizuara gjate punes së Keshillit. 
 

Autorizimi për shqiptimin e masave 
revizoreve të autorizuar 

 
Neni 16 

(1) Në baze të masave të kumtuara nga  Instituti i Revi-
zoreve të Autorizuar të Republikes së Maqedonise në nenin 
22 të ketij ligji,  Keshilli mund t'i shqiptoje masat në vijim:   

- verejtje, 
- ndalim i perkohshme për kryerjen e punes së revizorit 

të autorizuar, shoqerise së licencuar për revizion ose revi-
zorit të autorizuar me licence-tregtar individual dhe   

- ndalim i perhershem  për kryerjen e punes së revizorit 
të autorizuar, shoqerise për revizion ose revizorit të autori-
zuar - tregtar individual.   

(2) Menyren dhe proceduren për konstatimin e shkelje-
ve dhe masave nga paragrafi (1) të ketij, neni i percakton 
Keshilli.   

(3) Të gjitha masat  e shqiptuara nga Keshilli, botohen 
në ueb faqet e Keshillit dhe të Institutit të Revizoreve të 
Autorizuar. 

(4) Keshilli eshte i obliguar që ta informoje Institutin e 
Revizoreve të Autorizuar, për të gjitha masat të cilat i ka 
shqiptuar. 

(5) Kunder vendimit të Keshillit mund të ngritet proce-
dure gjyqesore, vetem lidhur me mosrespektimin e proce-
durave të masave të shqiptuara.  

 
III. BASHKIMI PROFESIONAL I REVIZOREVE TË 

AUTORIZUAR-INSTITUTI I REVIZOREVE TË AUTO-
RIZUAR 

 
Instituti i Revizoreve të Autorizuar të Republikës së 

Maqedonisë 
 

Neni 17 
(1) Për promovimin e standardeve të larta profesionale 

dhe për permiresimin e cilesise së sherbimeve të revizionit, 
revizoret e autorizuar bashkohen në Institutin e Revizoreve 
të Autorizuar të Republikes së Maqedonise, si shoqate pro-
fesionale e dhomave (në tekstin e metejme:  Instituti). 

(2) Anetare të Institutit jane revizore të autorizuar, sho-
qerite e revizionit dhe revizori i autorizuar- tregtar indivi-
dual.   

(3) Instituti ka cilesi të personit juridik. 
(4) Selia e Institutit eshte në Shkup. 
(5) Instituti, statusin e personit juridik e fiton me regji-

strim në Regjistrin Qendror të Republikes së Maqedonise. 
 

Organet e Institutit 
 

Neni 18 
(1) Organet e Institutit jane Kuvendi, Keshilli Drejtues 

dhe kryetari. 
(2) Kuvendi eshte organi më i larte i Institutit dhe e 

perbejne të gjithe anetaret.  
(3) Organizimi, kompetencat, struktura, menyra e 

zgjedhjes, të drejtat dhe detyrat e organeve të Institutit rre-
gullohen me Statut.  

(4) Punet administrative teknike të lidhura me punen e 
Institutit, i kryen sherbimi profesional i Institutit.  

 
Kompetencat  e Institutit 

 
Neni 19 

Instituti i kryen punet në vijim: 
- mban regjister të revizoreve të autorizuar dhe regjister 

të shoqerive për revizion dhe revizor të autorizuar- tregtar 
individual, 

- miraton program për dhenien e provimit për marrjen e 
titullit të revizorit dhe mban provim për marrjen e titullit të 
revizorit,  

- leshon certifikate për revizor, 
- i shqyrton dhe jep mendim për kerkesat për njohjen e 

kualifikimeve për revizor të fituara jashte vendit, në baze të 
rregullave dhe procedurave të percaktuara nga Instituti i 
Revizoreve të Autorizuar, 

- organizon kontroll të njohurive nga sfera e rregullati-
ves ligjore gjate njohjes së kualifikimeve për revizor, të fi-
tuara jashte vendit, 

- organizon dhe zbaton ngritje të vazhdueshme profesi-
onale,  

- e percjell zbatimin e SNR-së, Kodeksit të etikes për 
kontabiliste profesionale të IFAC-it te shoqerite për revizi-
on dhe te revizoret e autorizuar- tregtare individuale,  

- i zbaton Standardet nderkombetare për revizion dhe të 
Kodeksit për etike të kontabilisteve profesional të IFAC-it,  

- i perkthen Standardet nderkombetare për njoftim fi-
nanciar, Standardet nderkombetare për njoftim financiar 
për ndermarrje të vogla dhe të mesme, Standardet nder-
kombetare për revizion, Kodeksin e etikes për kontabilistet 
profesionale të IFAC-it dhe Standardet nderkombetare për 
kontroll dhe cilesi, 

- ngrit procedure disiplinore dhe shqipton masa për 
anetaret për shkak të shkeljes së SNR-së, akteve të Institu-
tit dhe të Kodeksit për etike të kontabilisteve profesional të 
IFAC-it, 

- zbaton kontrollim për kontroll të cilesise së revizore-
ve të autorizuar, shoqerive për revizion dhe revizorit të au-
torizuar tregtar individual për revizionet e kryera ligjore së 
paku një here në gjashte vjet, ndersa kontrollin për revizo-
ret e autorizuar, shoqerite për revizion dhe revizorin e auto-
rizuar tregtar individual, të cilet kryejne revizione te perso-
nat juridike me interes publik, së paku në çdo tre vjet,  

- e njofton Keshillin për masat e shqiptuara nga kon-
trolli i zbatuar te shoqerite për revizion dhe/ose revizoret e 
autorizuar- tregtare individuale, 

- e percakton lartesine e anetaresise për revizoret e au-
torizuar për anetaresim në Institut, e cila e siguron funksio-
nimin e Institutit, si dhe lartesine e anetaresise të shoqerive 
për revizion dhe revizorit të autorizuar - tregtar individual, 
e cila percaktohet në baze të të ardhurave të realizuara me 
kryerjen e revizionit dhe sherbimeve të lidhura me revizio-
nin,  
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- autorizon persona ose formon komision për vleresim 
profesional të praktikes së shoqerive për revizion dhe të re-
vizorit të autorizuar- tregtar individual, të cilet kane të bej-
ne me kontrollin dhe berjen e kopjeve nga cilido liber, do-
kument ose lende që eshte në prone ose nën kontroll të sho-
qerise për revizion, si dhe për marrje të informatave nga ci-
lido qofte partner ose i punesuar i revizorit të autorizuar. 
Revizori i autorizuar ose personi nga shoqeria për revizion 
eshte i obliguar që me kerkese të Institutit ose të personit të 
autorizuar prej tij  të paraqese liber, dokument ose lende, 
nuk guxon në pajtim me kete ligj të refuzoje të paraqese li-
ber, dokument ose lende të atille madje edhe nese revizori 
eshte i mendimit se ai liber, dokument ose lende permban 
informata të fshehta për subjektin e revizionit, 

- ndermerr aktivitete në pajtim me udhezimet e dhena 
nga Keshilli, të cilat jane të domosdoshme dhe adekuate 
për promovimin e standardeve të larta profesionale nderm-
jet shoqerive për revizion dhe revizoreve të autorizuar dhe 
për permiresimin e cilesise së sherbimeve të revizionit të 
cilat ato i ofrojne,  

- miraton program vjetor dhe raport vjetor për punen e 
vet pas pelqimit të marre paraprakisht nga Keshilli. Raporti 
i miratuar vjetor shpallet në ueb faqen e Institutit, 

- boton buletin dhe i azhurnon informatat e shpallura në 
ueb faqen e Institutit dhe - kryen pune tjera në pajtim me 
kete ligj.  
 

Kontrolli i cilesise 
 

Neni 20 
(1) Revizoret e autorizuar dhe shoqerite për revizion 

dhe revizoret e autorizuar tregtare individuale, i nenshtro-
hen sistemit për kontrollin e cilesise për harmonizimin e 
punes së revizoreve me procedurat për kryerjen e revizio-
nit, të percaktuara me Standardet nderkombetare për revizi-
on, Kodeksin etik për kontabiliste profesionale të IFAC-it 
dhe të drejten nacionale.  

(2) Sistemi i kontrollit të cilesise duhet t'i plotesoje kri-
teret në vijim: 

- të jete i pavarur nga revizoret e autorizuar, shoqerite 
për revizion dhe revizoret e autorizuar tregtare individuale 
të cilet jane lende e kontrollit të kualitetit,  

- t'i nenshtrohet mbikeqyrjes nga ana e Keshillit, 
- të kete siguruar menyre të financimit dhe të jete i liru-

ar prej cfaredo qofte ndikimi të pavolitshem nga revizoret e 
autorizuar, shoqerite për revizion dhe revizoret e autorizuar 
tregtare individuale dhe 

- të jete revizor i autorizuar që eshte  i pavarur nga revi-
zoret që jane lende e kontrollit. 

(3) Instituti miraton akte të brendshme të cilat e perfs-
hijne sistemin e kontrollit të cilesise, në të cilin jane the-
ksuar detajet për mbeshtetjen organizative dhe kadrovike të 
kontrollit të cilesise së revizoreve. 

(4) Personat pergjegjes për kontrollin e cilesise, në kua-
der të kontrollit të cilesise kryejne kontroll të dokumentaci-
onit dhe e vleresojne harmonizimin e revizionit të kryer me 
Standardet e percaktuara nderkombetare të revizionit, ker-
kesat për pavaresi, shumen e kompensimit të revizorit dhe 
sistemin intern për menaxhim me cilesine e shoqerise për 
revizion. 

(5) Daten e kontrollit të cilesise e percakton Instituti 
dhe për të njejten revizori njoftohet së paku 30 dite para fil-
limit të kontrollit. Nga momenti i njoftimit deri në kryerjen 
e kontrollit të cilesise, revizoret e autorizuar dhe shoqerite 
për revizion nuk kane ndalim për kryerjen e puneve për re-
vizion në pajtim me kete ligj.   

(6) Revizoret e autorizuar dhe shoqerite e revizionit, 
personit pergjegjes për kontrollin e cilesise i dorezojne liste 
të subjekteve për revizion, raportet financiare të të cilave 
kane qene lende e revizionit nga ana e revizorit të autorizu-
ar ose shoqerite për revizion  dhe me kerkese e paraqesin 
në disponim dokumentacionin e plote të kerkuar nga ana e 
personit pergjegjes për kontrollin e cilesise. 

(7) Personi pergjegjes për kontrollin e cilesise dorezon 
raport për kontrollin e kryer të cilesise te Komisioni për 
Kontrollin e Cilesise në Institut dhe Keshill.  Në raport për 
kontrollin e realizuar të cilesise i thekson të gjitha mangesi-
te e identifikuara dhe rekomandimet për menyren dhe afa-
tin perfundimtar për menjanimin e tyre.  

 
Njoftime për shkeljet e mundshme 

 
Neni 21 

Në rastet kur ekziston dyshim te i punesuari në Institut 
për shkelje të mundshme të ketij ligji, SNR-së, Kodeksit 
etik të kontabilisteve profesionale të IFAC-it dhe akteve të 
Institutit, ai person eshte i obliguar që ta njoftoje Keshillin 
për shkeljen e tille të mundshme.  

 
Masa disiplinore 

 
Neni 22 

(1) Instituti i Revizoreve të Autorizuar mund të shqip-
toje masa për shkeljen e SNR-së, Kodeksit etik të kontabi-
listeve profesionale të IFAC-it dhe akteve të Institutit, si 
vijon:   

a) verejtje;   
b) largim i perkohshem nga anetaresia në Institut, i sho-

qerise për revizion ose revizorit të autorizuar - tregtar indi-
vidual dhe     

v) largim i perhershem nga anetaresia në Institut, i sho-
qerise për revizion ose revizorit të autorizuar - tregtar indi-
vidual.  

(2) Menyren dhe proceduren për percaktimin e shkelje-
ve dhe masave nga paragrafi (1) i ketij neni, i percakton In-
stituti.  

(3) Të gjitha masat e kumtuara nga Instituti, shpallen 
në buletinin e Institutit. 

(4) Instituti për masat e shqiptuara doemos e njofton 
Keshillin.  

(5) Për masat e shqiptuara nga paragrafi (1) i ketij neni, 
mund të parashtrohet ankese te Keshilli në afat prej 15 di-
tesh. 

(6) Kunder vendimit të Keshillit mund të ngritet proce-
dure gjyqesore.  

 
IV. KUSHTE PËR LESHIMIN E LICENCES SË PUNES 
PËR SHOQERITE  E REVIZIONIT DHE CERTIFIKA-

TES PËR REVIZOR TË AUTORIZUAR 
 

Licenca për revizore të autorizuar 
 

Neni 23 
(1) Revizione ligjore ose të kontraktuara në Republiken 

e Maqedonise, mund të kryeje vetem revizori i cili posedon 
licence të revizorit të autorizuar dhe eshte anetar i Institutit.  

(2) Licence për revizor të autorizuar i leshohet personit 
i cili ka fituar certifikate për revizor dhe ka së paku tre vjet 
pervoje në pune të revizionit, prej të cilave dy vjet nën 
mbikeqyrjen e revizorit të autorizuar. 

(3) Personi i cili nuk ka status të revizorit të autorizuar 
dhe i cili nuk eshte anetar i Institutit, nuk mund të kryeje 
revizion në Republiken e Maqedonise ose të paraqitet si re-
vizor i autorizuar apo të perdore cfaredo lloj  shenje ose 
pershkrimi që do të krijojne pershtypje se personi eshte re-
vizor i autorizuar.  

 
Licenca e punes 

 
Neni 24 

(1) Revizion kryen shoqeria për revizion e themeluar si 
shoqeri tregtare dhe revizori i autorizuar i themeluar si tre-
gtar individual, sipas kushteve dhe menyres të percaktuara 
me kete ligj dhe Ligjin për shoqeri tregtare, nese ka licence 
pune për kryerjen e puneve të revizionit.  
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(2) Licenca e punes për kryerjen e puneve të revizionit, 
shoqerise për revizion i leshohet nese i ploteson kushtet në 
vijim: 

1) ka të punesuar së paku dy revizore të autorizuar në 
kohe të pacaktuar pune;  

2) shumica me të drejte vote në shoqerine e revizionit, 
eshte në prone të revizoreve të autorizuar dhe 

3) të kete police për sigurim nga pergjegjesia e perg-
jithshme në shume të percaktuar nga Instituti. 

(3) Licenca e punes  për kryerjen e puneve të revizionit,  
revizorit të autorizuar - tregtar individual, i leshohet me 
kusht që të posedoje licence për revizor të autorizuar. 

(4) Revizori i autorizuar mund të themeloje vetem një 
shoqeri të revizionit.  

(5) Me propozim të Institutit, Keshilli ka të drejte që ta 
heqe licencen për kryerjen e puneve të revizionit si vijon: 

- për shkeljen e ketij ligji, Kodeksit të etikes për konta-
biliste të autorizuar dhe Standardeve nderkombetare të 
kontabilitetit, 

- shoqeria e revizionit, perkatesisht revizori i autorizuar 
- tregtar individual, nuk sigurohet nga pergjegjesia për de-
min që mund të shkaktohet gjate kryerjes së revizionit, në 
shumen e percaktuar nga Instituti dhe 

- nese numri i revizoreve të autorizuar zvogelohet nën 
numrin e percaktuar me kete ligj, e shoqeria e revizionit në 
afat prej gjashte muajsh nga ndryshimi i shkaktuar, numrin 
e revizoreve të autorizuar nuk e ploteson deri në numrin e 
percaktuar me kete ligj. 

 
Kerkesa për marrjen e licences së punes 

 
Neni 25 

(1) Kerkesa për marrjen e licences së punes për kryer-
jen e puneve të revizionit, dorezohet te Keshilli.  

(2) Revizori për marrjen e licences për revizor të auto-
rizuar parashtron kerkese te Keshilli, nese i ploteson krite-
ret në vijim: 

1) të posedoje certifikate për revizor; 
2) të kete police për sigurim nga pergjegjesia e perg-

jithshme në shume të percaktuar nga Instituti;  
3) të mos jete i punesuar ose në cfaredo menyre tjeter i 

lidhur me punedhenes tjeter pervec me shoqerine e revizio-
nit dhe   

4) t'u permbahet standardeve për ngritje të vazhduesh-
me profesionale të IFAC-it.  

(3) Licenca e punes për kryerjen e puneve të revizionit 
dhe licenca për revizor të autorizuar, leshohen për kohe të 
pacaktuar. 

 
Procedura për marrjen e certifikates së revizorit 

 
Neni 26 

(1) Personi i cili do të behet revizor parashtron kerkese 
me shkrim për dhenien e provimit për marrjen e titullit të 
revizorit, në Institut. 

(2) Kerkesa nga paragrafi (1) i ketij neni, doemos duhet 
të permbaje deshmi se personi i ploteson kushtet nga neni 
27 i ketij ligji.  

(3) Dhenia e provimit për marrjen e titullit revizor, rea-
lizohet sipas Programit që e miraton Instituti e për të cilin 
Keshilli jep pelqim. 

 
Kushtet për dhenien e provimit për marrjen 

e titullit revizor 
 

Neni 27 
(1) Për dhenien e provimit për marrjen e titullit revizor, 

personi duhet t'i plotesoje kushtet në vijim: 
1) të kete arsim të larte nga sfera e shkencave ekonomi-

ke, juridike, ose arsim tjeter adekuat; 
2)  ta njohe gjuhen maqedonase dhe  

3)  të mos jete i denuar me aktgjykim të plotfuqishem 
gjyqesor në lidhje me punen, si vijon:  

a) në periudhen e plotfuqishmerise së aktgjykimit deri 
në diten e vuajtjes së denimit dhe pese vjet nga dita kur e 
ka vuajtur denimin, në rast gjykimi me aktgjykim të plotfu-
qishem me denim me burg deri në tre vjet dhe 

b) në periudhen e plotfuqishmerise së aktgjykimit deri 
në diten e vuajtjes së denimit dhe pese vjet nga dita kur e 
ka vuajtur denimin, në rast gjykimi me aktgjykim të plotfu-
qishem me denim me burg mbi tre vjet dhe  

4)  të mos i jete shqiptuar ndalim për ushtrimin e profe-
sionit, veprimtarise ose detyres. 

(2) Provimi për marrjen e titullit revizor mbahet para 
komisionit kontrollues i formuar nga Instituti, i cili e perca-
kton menyren e realizimit të provimit. 

(3) Komisioni i Provimit perbehet prej kater anetareve 
të cilet jane revizore të  autorizuar  dhe kryetari i komisio-
nit i cili eshte perfaqesues i Keshillit.  

(4) Personave të cilet e kane dhene provimin, Instituti u 
leshon certifikate për revizor, në afat prej 30 ditesh nga dita 
e dhenies së provimit.  

 
Ngritja e vazhdueshme profesionale 

 
Neni 28 

(1) Revizori i autorizuar eshte i obliguar që të ndjeke 
trajnim prej së paku 120 oresh për periudhe prej tre vitesh, 
perkatesisht të ndjeke trajnim prej së paku 30 oreve në vit, 
në kuader të ngritjes së vazhdueshme profesionale për per-
forcimin e diturise në sferen e kontabilitetit dhe revizionit.  

(2) Trajnimi mund të organizohet nga Instituti ose insti-
tucion tjeter i akredituar relevant jashte vendit. 

(3) Revizorit të autorizuar i cili nuk do t'i ndjeke trajni-
met ose nuk do të siguroje deshmi për trajnimet e kryera 
nga paragrafi (1) i ketij neni, Instituti ia heq certifikaten për 
revizor të autorizuar, me propozim të Institutit. 

(4) Kunder aktvendimit nga paragrafi (3) mund të ngri-
tet procedure gjyqesore.  

 
Njohja e kualifikimit për revizor të marre jashte vendit 
 

Neni 29 
(1) Kerkesat për njohjen e kualifikimeve për revizor të 

marra jashte vendit, pranohen nga Instituti nese jane plote-
suar kushtet në vijim: 

1) kualifikimi i personit të jete me standarde jo më të 
uleta se standardet që kerkohen me kete ligj, që një person 
të kualifikohet si revizor dhe   

2) kerkuesi me sukses t'i jape provimet e realizuara nga 
Instituti me të cilat sigurohet se ai person ka njohuri adeku-
ate nga sfera e rregullatives ligjore në Republiken e Maqe-
donise, relevante për kryerjen e revizionit.   

(2) Në pajtim me rregullat dhe proceduren për njohjen 
e kualifikimit të revizorit të marre jashte vendit, kandidati 
kerkesen dhe dokumentacionin percjelles i parashtron te 
Instituti i cili e lejon dhenien e disa provimeve të percaktu-
ara me aktet e Institutit.  

(3) Pas dhenies së provimeve të caktuara, kandidati 
merr certifikate për revizor dhe e fiton të drejten që të pa-
rashtroje kerkese te Keshilli për marrjen e licences për re-
vizor të autorizuar, nese i ploteson kushtet nga neni 24 i 
ketij ligji.  

 
Regjistri  i revizoreve të autorizuar dhe regjistri 

i shoqerive të revizionit 
 

Neni 30 
(1) Instituti mban regjister të revizoreve, regjister të re-

vizoreve të autorizuar dhe regjister të shoqerive për revizi-
on dhe revizoreve të autorizuar- tregtare individuale. 

(2) Regjistri i revizoreve të autorizuar, vecanerisht i 
permban të dhenat në vijim:   
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1) emrin dhe mbiemrin dhe numrin e regjistrimit të re-
vizorit të autorizuar;  

2) statusin të cilin e ka revizori i autorizuar në shoqeri-
ne e revizionit dhe   

3) emrin dhe seline e shoqerise së revizionit, në të cilen 
eshte i punesuar revizori i autorizuar;   

4) daten e leshimit të licences për revizor të autorizuar 
dhe  

5) masat e shqiptuara disiplinore. 
(3) Regjistri i shoqerive të revizionit dhe revizoreve të 

autorizuar - tregtare individuale, i permban të dhenat në vi-
jim:   

1) emrin, seline dhe numrin regjistrues të shoqerise së 
revizionit dhe tregtarit individual;  

2) emrin dhe mbiemrin dhe adresen e revizoreve të au-
torizuar të cilet jane të punesuar në shoqeri të revizionit, 
perkatesisht te tregtari individual;  

3) emrin dhe mbiemrin dhe adresen e themeluesve të 
shoqerise së revizionit;   

4) emrin dhe mbiemrin dhe numrin regjistrues të të gjit-
he revizoreve të autorizuar të cilet jane të punesuar ose të 
lidhur si partnere ose në menyre tjeter, me shoqerine e revi-
zionit, perkatesisht me tregtarin individual;   

5) formen juridike të shoqerise; 
6) daten e leshimit të licences për kryerjen e puneve të 

revizionit të shoqerive për revizion dhe revizorit të autori-
zuar - tregtar individual; 

7) masat e shqiptuara disiplinore dhe   
8) ueb faqen.  
(4) Instituti të dhenat e regjistrit të shoqerive për revizi-

on ia paraqet në disponim publikut, në ueb faqen e Institutit 
dhe në buletinin e Institutit.  

(5) Shoqeria e revizionit dhe revizori i autorizuar - tre-
gtar individual, jane të obliguar që me kohe ta njoftojne In-
stitutin për të gjitha ndryshimet lidhur me të dhenat e 
permbajtura në regjister.  

 
Konflikti i interesave dhe cenimi ose  prishja  

e pavaresise 
 

Neni 31 
(1) Revizori i autorizuar eshte i pavarur dhe i mevete-

sishem në kryerjen e puneve të revizionit në kuader të au-
torizimeve të percaktuara më kete ligj, e në pajtim me 
Standardet nderkombetare për revizion të IFAC-it dhe Ko-
deksin e etikes për kontabilistet profesionale të IFAC-it. 

(2) Shoqeria e revizionit që eshte caktuar si revizor lig-
jor i subjektit të revizionit, ka për obligim që të kryeje revi-
zion me integritet dhe pavaresi profesionale. Në rast të 
shkeljes së cilesdo dispozite nga paragrafi (3) i ketij neni, 
revizioni i kryer i subjektit të revizionit eshte i pavlefshem.  

(3) Revizion nuk mundet të kryeje:  
1) Shoqeria e Revizionit që eshte aksionar, depozitues i 

mjeteve ose themelues i subjektit tek i cili kryhet revizioni;  
2) Shoqeria e Revizionit, te personi juridik i cili eshte 

aksionar, depozitues i mjeteve ose themelues i asaj Shoqe-
rie të Revizionit;  

3) Shoqeria e Revizionit themelues i së ciles njekohe-
sisht eshte edhe themelues i subjektit tek i cili kryhet revi-
zioni;  

4) revizori i autorizuar dhe/ose shoqeria e revizionit që 
posedon 3 % ose më shume nga kryegjeja aksionare ose 
pronesore e subjektit tek i cili kryhet revizioni;  

5) revizori i autorizuar i cili në subjektin tek i cili kryen 
revizion edhe në vitet raportet financiare të të cilave jane 
lende e revizionit, ka qene perfaqesues ligjor, anetar i Kes-
hillit Drejtues perkatesisht Mbikeqyres i atij subjekti ose ka 
marre pjese në mbajtjen e librave të tij afariste dhe perga-
titjen e raporteve financiare dhe tatimore;  

6) revizori i autorizuar i cili eshte në lidhje martesore, 
në lidhje të drejtperdrejte familjare ose në lidhje indirekte 
familjare me perfaqesuesin e autorizuar, anetarin e Keshil-
lit Drejtues dhe Mbikeqyres të subjektit tek i cili kryhet re-
vizioni;   

7) revizori i autorizuar i cili eshte partner, i punesuar 
ose nepunes i subjektit tek i cili kryhet revizioni; 

8) revizori i autorizuar ose Shoqeria e Revizionit që ka 
lidhje të drejtperdrejte ose indirekte afariste ose interes fi-
nanciar te subjekti tek i cili kryhet revizioni ose cilido qo-
fte nepunes i tij, anetare të drejtorise ose aksionare dhe  

9) Shoqeria e Revizionit që pranon vleresim për qelli-
me të njoftimit financiar nga pala e lidhur.  

(4) Revizori i autorizuar ose shoqeria e revizionit, per-
derisa kryen revizion te subjekti, në të njejten kohe nuk gu-
xon t'ia siguroje sherbimet në vijim:   

1) sherbime të kontabilitetit ose sherbime tjera të lidhura 
me evidencen e kontabilitetit, llogarite vjetore ose llogarite e 
konsoliduara vjetore të subjektit te i cili kryhet revizioni;   

2) pergatitje dhe implementim të sistemeve informatike 
financiare;  

3) sherbime të revizionit të brendshem si realizues i 
jashtem;  

4) pjesemarrje në interesin ekonomik, në menyre të 
drejtperdrejte ose indirekte, te subjekti ose cfaredo subjekti 
tjeter të lidhur, për të cilin ai ka qene i angazhuar të kryeje 
revizion të jashtem;    

5) vleresim për qellime të njoftimit financiar dhe   
6) aktivitete tjera të percaktuara me aktet e Institutit.  
 

V. STANDARDET E REVIZIONIT DHE NJOFTIMI I 
REVIZIONIT 

 
Obligimi për zbatimin e standardeve të revizionit 

 
Neni 32 

(1) Revizioni kryhet në pajtim me Standardet nderkom-
betar të revizionit të IFAC-it të botuara në "Gazeten Zyrta-
re e Republikes së Maqedonise" që azhurnohen në baze 
vjetore, për harmonizim me standardet rrjedhese, ashtu siç 
jane të plotesuara, ndryshuara ose të miratuara nga Federa-
ta Nderkombetare e Kontabilisteve (IFAC). 

(2) Revizori i autorizuar eshte pergjegjes për fitimin e 
bindjes racionale se raportet financiare jane liruar nga para-
qitja materiale gabimisht.   

(3) Raportin e revizorit të pavarur e nenshkruan revizo-
ri i autorizuar- tregtar individual i cili e ka kryer revizionin. 
Në rastin kur revizioni eshte kryer nga shoqeria e revizio-
nit, në emer të shoqerise së revizionit, raportin e revizorit 
të pavarur e nenshkruajne një revizor i autorizuar i punesu-
ar në shoqerine e revizionit dhe perfaqesuesi i shoqerise së 
revizionit.    

 
Revizioni ligjor i llogarive vjetore ose të konsoliduara 

dhe raporteve financiare 
 

Neni 33 
(1) Shoqeria e revizionit ose revizori i autorizuar tre-

gtar-individual, për revizionin e kryer të llogarive vjetore 
dhe raporteve financiare, parashtrojne raport të revizionit te 
aksionaret ose bashkepjesemarresit e subjektit të revizionit.  

(2) Raporti i revizorit shqyrtohet në kuvend vjetor të 
subjektit dhe eshte i kapshem për kontroll dhe pyetje nga 
cilido aksionar ose bashkepjesemarres.   

(3) Revizori i autorizuar i subjektit ka të drejte qasjeje 
në çdo kohe të arsyeshme te regjistrat, llogarite dhe urdhe-
resat e subjektit dhe ka të drejte të kerkoje nga anetaret e 
drejtorise të subjektit, nepunesit dhe menaxheret e subjektit 
dhe nga të punesuarit ose subjektet që jane në raporte kon-
traktuese  me subjektin, informata dhe sqarime që jane nën 
kontrollin e tyre ose njohuri të cilat ata mund t'i marrin, e të 
cilat revizori i autorizuar konsideron se jane të domosdosh-
me për kryerjen e detyrave të tij.    
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(4) Subjekti te i cili kryhet revizioni nuk guxon ta kufi-
zoje qasjen te dokumentacioni i nevojshem nga paragrafi 
(3) i ketij neni, ose të siguroje informata të cilat jane të pa-
verteta ose udhezojne në konkluzione të gabueshme.  

(5) Për revizionin  ligjor të llogarive të konsoliduara të 
subjektit të revizionit, revizori grupor e merr pergjegjesine 
për raportin e revizorit, që ka të beje me llogarite e konsoli-
duara.   

(6) Dokumentacionin e plote nga revizioni i kryer, revi-
zori ka për obligim ta ruaje në periudhe prej së paku shtate 
vitesh nga data e leshimit të raportit të revizorit. 

 
Permbajtja e raportit të revizorit të autorizuar 

 
Neni 34 

(1) Raporti i revizorit të autorizuar permban: 
a) hyrje, e cila i identifikon llogarine vjetore dhe rapor-

tet financiare perkatesisht llogarine vjetore të konsoliduar 
dhe raportet financiare të konsoliduara dhe kornizen për 
njoftim financiar që zbatohet në pergatitjen e tyre; 

b) pershkrim të fusheveprimit të revizionit, i cili i iden-
tifikon standardet e revizionit në pajtim me të cilat eshte 
kryer revizioni;  

v) mendim të revizorit, në të cilin qarte eshte theksuar 
mendimi i revizorit të autorizuar nese llogaria vjetore dhe 
raportet financiare, perkatesisht llogaria e konsoliduar vje-
tore dhe raportet financiare të konsoliduara, japin pasqyre 
të vertete objektive në pajtim me kornizen për njoftim fi-
nanciar dhe nese të njejtat jane në pajtim me kerkesat dhe 
rregullat ligjore.  Mendimi i revizorit mund të jete mendim 
pa rezerve, mendim me rezerve, mendim i pavolitshem ose 
permbajtje nga mendimi, nese revizori i autorizuar nuk 
eshte në gjendje ta shprehe mendimin e vet të revizorit; 

g) udhezim për cfaredo qofte pyetjesh për të cilat revi-
zori i autorizuar ka sugjeruar pa e kualifikuar mendimin e 
revizorit dhe  

d) mendim në lidhje me konsistencen e raportit vjetor 
me llogarine vjetore dhe raportet financiare, perkatesisht të 
raportit të konsoliduar vjetor me llogarine e konsoliduar 
vjetore dhe raportet e konsoliduara financiare për të njejtin 
vit afarist. 

(2) Raportin e revizorit e nenshkruan revizori i autori-
zuar i cili e ka kryer revizionin. 

 
Raporti për transparence 

 
Neni 35 

(1) Shoqeria e revizionit ose revizori i autorizuar tre-
gtar-individual eshte i obliguar që ta shpalle raportin vjetor 
për transparence, së paku në një gazete publike ose në ueb 
faqen e vet, në afat prej tre muajsh nga fundi i vitit financi-
ar dhe i njejti i permban:  

a) pershkrimin e struktures juridike dhe pronesore të 
shoqerise së revizionit;  

b) pershkrimin e rrjetit profesional dhe aranzhmaneve 
strukturore juridike në rrjetin ku bën pjese;  

v) pershkrimin e struktures menaxhuese të shoqerise së 
revizionit;  

g) pershkrimin e sistemit të brendshem të kontrollit të 
kualitetit të shoqerise së revizionit dhe deklaraten nga or-
gani i autorizuar kompetent i shoqerise së revizionit për 
efektivitetin e funksionimit të ketij sistemi;  

d) daten kur eshte kryer kontrolli i fundit për percakti-
min e kualitetit të revizorit, në pajtim me nenin 20 të ketij 
ligji;  

gj) listen e subjekteve te të cilat eshte kryer revizion 
gjate vitit të kaluar;  

e) deklaraten për pune të pavarur të shoqerise së revizi-
onit, me të cilen vertetohet se ekzistojne procedura interne 
për kontroll të harmonizimit të pavaresise dhe se të njejtat 
jane zbatuar;  

zh) deklaraten për politiken që e percjell shoqeria e re-
vizionit gjate vitit të kaluar;  

z) informaten financiare për të hyrat e pergjithshme të 
realizuara nga revizioni dhe kompensime tjera, të ndara në 
kater kategori: nga sherbime për revizion të llogarive vjeto-
re dhe të konsoliduara, sherbime plotesuese të bindjes në 
kualitet, sherbime keshilluese për tatimet dhe sherbime tje-
ra jorevizore dhe  

x) informaten për bazen sipas së ciles percaktohet ho-
norari i revizorit të autorizuar.  

(2) Raportin për transparence e nenshkruan perfaqesue-
si i shoqerise së revizionit.  

 
Kompensimi për revizion 

 
Neni 36 

(1) Kompensimi për revizionin ligjor nuk mund të jete 
nën ndikim të/ose të bazuar në dispozitat për sigurimin e 
sherbimeve plotesuese të subjektit të revizionit.  

(2) Kompensimi për revizion ligjor duhet të jete qarte-
sisht i percaktuar në marreveshjen për revizion. 

 
Fshehtesia dhe zevendesimi i revizorit 

 
Neni 37 

(1) Revizori i autorizuar, duhet ta respektoje fshehtesi-
ne e informatave të marra si rezultat i marredhenieve profe-
sionale dhe afariste dhe nuk duhet t'i zbuloje informatat për 
persona të trete pa leje adekuate dhe të posacme, pervec 
nese ka të drejte ligjore dhe profesionale që t'i zbuloje.  

(2) Kur shoqeria e revizionit ose revizori i autorizuar-
tregtari individual zevendesohet, shoqeria paraprake e revi-
zionit ose revizori i autorizuar-tregtari individual duhet t'i 
siguroje qasje te të gjitha informatat relevante shoqerise së 
sapoemeruar për revizion ose revizorit të autorizuar-tregta-
rit individual në lidhje me subjektin e revizionit.  

(3) Për shoqerine paraprake të revizionit ose revizorin e 
autorizuar-tregtarin individual të cileve u eshte nderprere 
angazhimi për revizion, zbatohet dispozita e paragrafit (1) 
të ketij neni, lidhur me atë angazhim.  

(4) Pronaret dhe drejtoret ekzekutues të subjektit të re-
vizionit duhet të kene obligim të ndersjelle që të sigurojne 
informata, me kerkese të revizoreve të autorizuar dhe të In-
stitutit.  

(5) Instituti dhe Keshilli duhet të jene të bindur se ekzi-
stojne shkaqe të arsyeshme për revokimin ose terheqjen e 
shoqerive të revizionit, ose revizoreve të autorizuar- tregta-
re individuale gjate angazhimit të tyre.  

(6) Instituti duhet të njoftohet për çdo revokim ose ter-
heqje të revizoreve të autorizuar - tregtare individuale, gja-
te kohes së angazhimit të tyre që perfshin revizion ligjor. 
Nese subjekti i revizionit eshte person juridik me interes 
publik,  njoftim të ketille revizori duhet të dorezoje edhe te 
Keshilli.  

 
Kuvendet e aksionareve ose bashkepjesemarresve 

 
Neni 38 

Revizoret e subjektit të revizionit, kane të drejte që të 
marrin pjese në secilin kuvend të subjektit dhe t'i marrin të 
gjitha njoftimet ose shkresat tjera të lidhura me të, të cilat 
kane të drejte t'i marrin të gjithe aksionaret ose bashkepje-
semarresit, t'i drejtohen cilitdo kuvend në të cilin marrin 
pjese, lidhur me cilendo pjese nga rendi i dites të kuvendit 
që ata i preokupojne si revizore.  

 
VI. DISPOZITA TË VECANTA PËR REVIZION LIGJOR 

TË PERSONAVE JURIDIKE ME INTERES PUBLIK 
 

Neni 39 
(1) Personat juridike me interes publik, jane të detyruar 

që të formojne Keshill të Revizionit. 
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(2) Keshillin e Revizionit e perbejne së paku pese ane-
tare. 

(3) Shumica e anetareve të Keshillit të Revizionit zgjid-
hen nga anetaret e Keshillit Mbikeqyres, ndersa anetaret 
tjere jane të pavarur. 

(4) Keshilli i Revizionit i kryen punet si vijojne:  
- e percjell revizionin e ligjshem të raporteve financia-

re, 
- e percjell harmonizimin e punes së personit juridik me 

interes publik me dispozitat që kane të bejne me standardet 
e kontabilitetit dhe raporteve financiare, 

- e percjell procesin e revizionit të personit juridik me 
interes publik dhe e vlereson punen e shoqerise së revizio-
nit ose të revizorit të autorizuar-tregtar individual. 

- propozon shoqeri të revizionit dhe 
- e percjell punen dhe e vlereson efikasitetin e revizio-

nit të brendshem dhe sistemeve për menaxhim me rrezikun. 
(5) Shoqerite e Revizionit që kryejne revizion ligjor të 

personave juridike me interes publik, detyrohen që të dore-
zojne deklarate me shkrim te Keshilli i Revizionit të subje-
ktit në të cilin: 

a) Shoqeria e Revizionit e verteton pavaresine e vet nga 
personi juridik me interes publik që eshte lende e revizio-
nit,  

b) Shoqeria e Revizionit i publikon të gjitha sherbimet 
plotesuese jorevizore që ia siguron personit juridik me inte-
res publik, krahas revizionit ligjor dhe 

v) Shoqeria e Revizionit së bashku me Keshillin e Re-
vizionit, i shqyrtojne kercenimet për pavaresi të revizorit 
ligjor, si dhe mekanizmat mbrojtese nga ato kercenime.  

(6) Shoqerite Revizionit të theksuara në paragrafin (5) 
të ketij neni, e njoftojne Keshillin e Revizionit për ceshtjet 
kryesore të cilat dalin nga revizioni ligjor, me theks të ve-
cante në ceshtjet lidhur me dobesine materiale të kontrollit 
të brendshem të personit juridik me interes publik, për njo-
ftimin financiar.  

 
Neni 40 

(1) Revizori i autorizuar mund të kryeje revizion ligjor 
të raporteve financiare të personit juridik me interes publik, 
në periudhe prej më së shumti shtate vitesh të njepasnjesh-
me financiare. Pas kesaj periudhe revizori i autorizuar me 
licence, nuk mund të kryeje revizion për raportet financiare 
të personit të njejte juridik me interes publik, në kohezgjat-
je prej dy vitesh nga dita e perfundimit të mandatit të tij. 

(2) Dispozitat e paragrafit (1) të ketij neni, kane të bej-
ne me revizorin e autorizuar me licence i cili eshte indivi-
dualisht pergjegjes për kryerjen e revizionit ligjor të rapor-
teve financiare të personit juridik me interes publik, nese 
marreveshja për kryerjen e revizioneve ligjore të personit 
juridik lendor me interes publik, eshte lidhur nga ana e 
Shoqerise së Revizionit. 

(3) Revizori i autorizuar nga paragrafet (1) dhe (2) të 
ketij neni, nuk mund të jete anetar i organit administrativ 
ose udheheqes të personit juridik lendor me interes publik, 
në kohezgjatje prej dy vitesh nga data e perfundimit të 
mandatit të tij. 

 
Neni 41 

Në ligje dhe rregullativa të caktuara që kane të bejne 
me personin juridik me interes publik, mund të ekzistojne 
dispozita më të rrepta nga dispozitat e percaktuara me kete 
ligj për revizoret e autorizuar dhe shoqerite e revizionit, që 
jane angazhuar për kryerjen e revizioneve ligjore të perso-
nit juridik me interes publik. 

 
VII. DISPOZITA KUNDERVAJTESE 

 
Neni 42 

(1) Gjobe në shume prej 3 000 deri në 6 000 euro në 
kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje 
Shoqerise së Revizionit, nese:  

1) kryen revizione ligjore ose të kontraktuara, e nuk 
eshte revizor i licencuar dhe nuk eshte anetar i Institutit 
(neni 23);  

2) nuk e publikon raportin vjetor për transparence (neni 
35) dhe  

3) nuk i zbaton Standardet nderkombetare për revizion 
të IFAC-it (neni 32).  

(2) Krahas gjobes nga paragrafi (1) i ketij neni, Shoqe-
rise së Revizionit do t'i shqiptohet sanksion kundervajtes, 
ndalim për kryerjen e veprimtarise në kohezgjatje prej një 
deri në tre vite.  

(3) Gjobe në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kun-
dervlere me denare, do t'i shqiptohet personit pergjegjes në 
Shoqerine e Revizionit për kundervajtjen nga paragrafi (1) 
i ketij neni.  

(4) Krahas gjobes nga paragrafi (3) të ketij neni, personit 
pergjegjes në Shoqerine e Revizionit do t'i shqiptohet sanksi-
on kundervajtes, ndalim për kryerjen e profesionit, veprimta-
rise ose detyres në kohezgjatje prej një deri në tre vite.  

       
Neni 43 

(1) Gjobe në shume prej 2 000 deri në 4 000 euro në 
kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje 
revizorit të autorizuar-tregtar individual, nese:  

1) kryen revizione ligjore ose të kontraktuara, e nuk 
eshte revizor i licencuar dhe nuk eshte anetar i Institutit 
(neni 23);  

2) nuk e publikon raportin vjetor për transparence (neni 
35) dhe  

3) nuk i zbaton Standardet nderkombetare për revizion 
të IFAC-it, të publikuara në "Gazeten Zyrtare të Republi-
kes së Maqedonise" (neni 32).  

(2) Krahas gjobes nga paragrafi (1) i ketij neni revizorit 
të autorizuar - tregtar individual, do t'i shqiptohet sanksion 
kundervajtes ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtari-
se ose detyres në kohezgjatje prej një deri në tre vite.  

 
Neni 44 

Gjobe në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kun-
dervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje revi-
zorit të autorizuar, nese:  

1) kryen revizione ligjore ose të kontraktuara, e nuk 
eshte revizor i licencuar dhe nuk eshte anetar i Institutit 
(neni 23);  

2) nuk i zbaton Standardet nderkombetare për revizion 
të IFAC-it (neni 32) dhe  

3) nuk siguron fshehtesi të të dhenave dhe njohurive në 
kryerjen e revizionit (neni 37).  
 

Neni 45 
Sanksionet për kundervajtje të parapara me kete ligj, i 

shqipton gjykata kompetente. 
 

VIII. DISPOZITA KALIMTARE  
DHE PERFUNDIMTARE 

 
Neni 46 

(1) Keshilli fillon me pune me emerimin e kryetarit dhe 
anetareve të Keshillit nga Qeveria e Republikes së Maqe-
donise, në afat prej 60 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të 
ketij ligji. 

(2) Deri në fillimin me pune të Keshillit, Ministria e Fi-
nancave i kryen punet në kompetence të Keshillit.  

 
Neni 47 

Instituti i Revizoreve të Autorizuar vazhdon t'i kryeje 
punet nga kompetenca e vet në pajtim me ligjin. 

 
Neni 48 

Shoqerite e Revizionit dhe revizori i autorizuar - tregtar 
individual, jane të obliguar që ta harmonizojne punen e 
tyre me dispozitat e ketij ligji, në afat prej gjashte muajsh 
nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 83 

Neni 49 
Me kerkese të personave që kane marre certifikate për 

revizore të autorizuar deri në hyrje në fuqi të ketij ligji, 
Keshilli u leshon licence për revizor të autorizuar. 

 
Neni 50 

Procedurat për dhenien e provimit për marrjen e titullit 
revizor i autorizuar dhe për marrjen e lejes për pune të sho-
qerive të revizionit dhe revizorit të autorizuar - tregtar indi-
vidual, do të kryhen sipas rregullave që kane vlejtur deri në 
diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji, por më së voni në afat 
prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 

 
Neni 51 

Me diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji, shfuqizohet Ligji 
për revizion ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" 
numer 79/2005 dhe 103/2008).  

 
Neni 52 

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

__________ 
3310. 

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 НАРОД-
НАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Се прогласува Законот за Народната банка на Ре-

публика Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 декември 2010 година. 
 

        Бр. 07-4955/1                             Претседател 
6 декември 2010 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 НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Предмет на уредување 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат организацијата и работа-

та на Народната банка на Република Македонија, зада-
чите и овластувањата на Народната банка на Републи-
ка Македонија од денот на пристапување на Република 
Македонија во Европската унија и задачите и овласту-
вањата на Народната банка на Република Македонија 
по воведувањето на еврото како парична единица во 
Република Македонија. 

 
Правно опкружување 

 
Член 2 

(1) Овој закон има предимство пред другите закони. 
(2) При примената на овој закон, секој поим кој не е 

дефиниран со овој закон, го има значењето што е дефи-
нирано со друг закон. 

(3) Доколку со овој закон некое прашање во врска 
со организацијата и работата на Народната банка на 
Република Македонија (во натамошниот текст: Народ-
ната банка) не е уредено, во тој случај се применуваат 
одредбите на друг закон во кој е уредено тоа прашање. 

(4) Одредбите од овој закон  не можат да се изме-
нат, дополнат или престанат во целост или делумно со 
одредби од друг закон. 

 
Правен статус 

 
Член 3 

(1) Народната банка е централна банка на Републи-
ка Македонија. 

(2) Народната банка е правно лице со администра-
тивна, финансиска и управувачка самостојност. 

(3) Народната банка има овластувања за постигну-
вање на целите и за извршување на задачите утврдени 
со овој закон. 

 
Правна способност 

 
Член 4 

Народната банка како правно лице има правна спо-
собност да настапува во правниот промет, особено кога: 

1) склучува договори; 
2) покренува правни постапки и е предмет на исти-

те и  
3) стекнува, управува, чува и располага со својот 

подвижен и недвижен имот. 
 

Независност 
 

Член 5 
(1) Народната банка е независна при постигнување-

то на целите и задачите и е одговорна под услови и на 
начин утврден со овој закон. 

(2) Народната банка, членовите на Советот на На-
родната банка и вработените во Народната банка не 
смеат да примаат и да бараат инструкции од органите 
на државната власт, органите на општините, органите 
на градот Скопје и од кои било други правни и/или фи-
зички лица.  

(3) Одлуките на Советот на Народната банка не 
смеат да бидат одобрувани, престанати, поништени 
или изменети од органите и лицата од ставот (2) на 
овој член. 

(4) Независноста на Народната банка се почитува 
во секое време и ниту еден од органите и/или лицата од 
ставот (2) на овој член не смее да влијае на членовите 
на Советот на Народната банка и вработените во На-
родната банка при извршувањето на нивните функции, 
односно работи, ниту на активностите на Народната 
банката. 

 
Цели 

 
Член 6 

(1) Основна цел на Народната банка е постигнува-
ње и одржување на ценовната стабилност. 

(2) Друга цел на Народната банка, која е подредена 
на основната цел, е да придонесува кон одржување на 
стабилен, конкурентен и пазарно ориентиран финанси-
ски систем. 

(3) Народната банка ја поддржува општата економ-
ска политика без да го загрози остварувањето на целтa 
утврденa во ставот (1) од овој член и во согласност со 
принципот на отворена пазарна економија со слободна 
конкуренција. 
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Задачи 
 

Член 7 
За остварување на целите од членот 6 на овој закон 

Народната банка ги врши следниве задачи: 
1) ја утврдува и спроведува монетарната политика; 
2) учествува во определување на режимот на девиз-

ниот курс; 
3) ја утврдува и спроведува политиката на девизни-

от курс; 
4) ги чува и управува со девизните резерви; 
5) ги издава и управува со книжните и кованите па-

ри на Република Македонија; 
6) ги евидентира и следи кредитните операции со 

странство и го изготвува платниот биланс на Републи-
ка Македонија; 

7) прибира и изготвува статистички податоци зара-
ди извршувањето на задачите согласно со закон; 

8) воспоставува, развива, регистрира и врши надзор 
над сигурноста, стабилноста и ефикасноста на систе-
мите за плаќање, порамнување и клиринг; 

9) регулира, издава дозволи и врши супервизија на 
банки, штедилници, друштва за издавање на електрон-
ски пари и други финансиски институции на начин 
утврден со овој или друг закон; 

10) врши надзор над примената на прописите со 
кои се уредува девизното работење, менувачкото рабо-
тење, вршењето услуги на брз трансфер на пари, систе-
мите за спречување на перење на пари и заштита на по-
трошувачите, во согласност со овој или друг закон; 

11) врши работи на фискален агент на Владата на 
Република Македонија; 

12) учествува во меѓународни институции и орга-
низации во врска со прашања коишто се во нејзина 
надлежност; 

13) организира тргување и порамнување на хартии 
од вредност на пазарите преку шалтер и  

14) врши други активности во врска со извршува-
њето на нејзините задачи во согласност со овој и друг 
закон. 

 
Јавен интерес 

 
Член 8 

Стабилноста на банкарскиот систем и мерките што 
се преземаат заради постигнување и одржување на не-
говата стабилност се од јавен интерес. 

 
Начела за добро управување 

 
Член 9 

(1) Народната банка ги применува овластувањата 
што ги има во согласност со начелата за добро управу-
вање. Народната банка не ги применува овластувањата 
за остварување на цели за кои не и е дадено овластува-
ње или повеќе од тоа што е потребно за да ја постигне 
целта за која и е дадено овластувањето. 

(2) Одлуките на Народната банка се непристрасни и 
се базираат на објективни претпоставки и разумна ос-
нова и се извршуваат на праведен, недискриминатор-
ски и одмерен начин. 

 
Седиште и печат 

 
Член 10 

(1) Седиштето на Народната банка е во Скопје. 
(2) Народната банка има печат во кој е содржан на-

зивот на Народната банка испишан на македонски ја-
зик со кирилско писмо и грбот на Република Македо-
нија. 

Управна постапка 
 

Член 11 
(1) Во текот на постапката за донесување на поеди-

нечните управни акти за кои според овој и друг закон 
одлучува гувернерот, се применуваат одредбите на За-
конот за општата управна постапка, ако поинаку не е 
уредено со овој или со друг закон. 

(2) Против одлуките на гувернерот донесени во 
управна постапка не е дозволена жалба, а може да се 
поведе управен спор, освен ако поинаку не е регулира-
но со овој или со друг закон. 

(3) Одредбите од ставот (2) на овој член не се одне-
суваат на актите донесени од гувернерот на Народната 
банка во постапките за јавни набавки. 

 
II. КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И ДОБИВКА 

 
Капитал 

 
Член 12 

(1) Капиталот на Народната банка на денот на вле-
гувањето во сила на овој закон изнесува 1.289.789.232 
денари. 

(2) Капиталот на Народната банка е во сопственост 
на Република Македонија и истиот не може да се пре-
несува или да е предмет на какво било оптоварување. 

(3) Капиталот на Народната банка може да се зголе-
ми со одлука на Собранието на Република Македонија, 
на предлог на Народната банка. 

(4) Капиталот на Народната банка не смее да се на-
малува. 

 
Резерви 

 
Член 13 

(1) Народната банка отвора и води сметка за општа 
резерва и сметка за  ревалоризационите резерви. 

(2) Општата резерва се користи само за покривање 
на загубите на Народната банка. 

(3) Ревалоризационите резерви се формираат од не-
реализирани приходи од позиции во странски валути, 
злато, финансиски инструменти и други средства. 

(4) Народната банка може, по претходно добиена 
согласност од Владата на Република Македонија, да 
отвори сметка за специјални резерви за покривање на 
трошоци за однапред предвидени намени. 

 
Добивка, загуба и финансиски резултат  

за распределба 
 

Член 14 
(1) Нето добивката или загубата на Народната бан-

ка се утврдува во согласност со Меѓународните стан-
дарди за финансиско известување. 

(2) Финансискиот резултат за распределба се рас-
пределува во согласност со членот 15 од овој закон, а 
се утврдува на следниот начин: 

1) од нето добивката се одзема вкупниот износ на 
нереализирани ревалоризациони приходи и истиот из-
нос во целост се пренесува на сметките на ревалориза-
циони резерви и 

2) од сметките на ревалоризациони резерви се одзе-
ма износот на нереализираните приходи кои биле од-
биени од нето добивката од претходните години, а кои 
се реализирани во тековната финансиска година и 
истиот се додава на финансискиот резултат за распре-
делба утврден во точката 1 од овој став. 

(3) Нереализираните ревалоризациони расходи се 
покриваат од соодветните сметки за ревалоризациони 
резерви се додека салдото на овие сметки не се сведе 
на нула, а потоа истите се покриваат по следниов ре-
дослед: 
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1) од добивката остварена во тековната година; 
2) од сметката за општа резерва и  
3) од капиталот. 
 
Распределување на финансискиот резултат  

за распределба 
 

Член 15 
(1) Во рок од четири месеци по завршувањето на 

финансиската година, Советот на Народната банка го 
распределува финансискиот резултат за распределба на 
следниов начин: 

1) 70% во општите резерви до постигнување на ни-
вото на основниот капитал од членот 12 став (1) на овој 
закон, односно 15% по достигнување на нивото на ос-
новниот капитал од членот 12 став (1) на овој закон, а 

2) остатокот во Буџетот на Република Македонија. 
(2) Распределба на приходите на Народната банка 

може да се врши само на начин утврден во ставот (1) 
од овој член. 

(3) Доколку на крајот на финансиската година На-
родната банка прикаже негативен резултат за распре-
делба, истиот се покрива прво од сметката за општи ре-
зерви, а потоа од капиталот. 

 
Покривање на кусок во капиталот 

 
Член 16 

(1) Кога според ревидираните годишни финансиски 
извештаи на Народната банка, вредноста на нејзината 
актива е пониска од збирот на нејзините обврски и ка-
питалот, Народната банка, по препорака на друштвото 
за ревизија, ја оценува состојбата и изготвува извештај 
за причините и големината на кусокот на капиталот, во 
период не подолг од 30 календарски дена од добивање-
то на препораката.  

(2) Откако Советот на Народната банка ќе го одо-
бри извештајот од ставот (1) на овој член, Народната 
банка доставува барање до Владата на Република Ма-
кедонија да го покрие утврдениот кусок на капитал. 

(3) Владата на Република Македонија во период не 
подолг од 60 календарски дена од приемот на барање-
то, го пренесува на Народната банка потребниот износ 
на средства и тоа во пари или во преносливи должнич-
ки хартии од вредност со одреден рок на достасување 
кои се издадени по пазарни каматни стапки кои преов-
ладуваат во Република Македонија. 

 
Отворање сметки 

 
Член 17 

(1) Заради спроведување на активностите, Народна-
та банка може да отвори и води сметки, вклучувајќи и 
сметки за хартии од вредност на: 

1) банки, штедилници, брокерски куќи, органи на 
државната власт и јавни претпријатија основани од др-
жавата и 

2) странски банки, странски централни банки, меѓу-
народни финансиски институции, а каде што е соодвет-
но за влади на други земји и меѓународни организации. 

(2) Народната банка не смее да отвора сметки на 
физички и правни лица, освен за оние од ставот (1) на 
овој член.  

(3) Народната банка може да отвора сметки кај де-
позитари и кај странски централни банки, странски 
банки и меѓународни финансиски институции. 

(4) Советот на Народната банка ги пропишува оп-
штите услови за отворање на сметките од ставот (1) на 
овој член. 

Услуги чувари на имот 
 

Член 18 
(1) Народната банка може да обезбедува услуги чу-

вари на имот на финансиските институции вклучувајќи 
и пензиски фондови во согласност со закон и за тоа 
наплатува надоместок соодветен на трошоците утврде-
ни со закон. 

(2) Советот на Народната банка ги пропишува усло-
вите под кои ги обезбедува услугите чувари на имот. 

 
III. МОНЕТАРНИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ 

 
Операции на отворен пазар и кредитни работи 

 
Член 19 

(1) За постигнување на целите и извршување на за-
дачите со овој закон, Народната банка може да ги спро-
веде следниве операции: 

1) да работи на финансиските пазари со издавање 
на хартии од вредност за монетарни цели, купување и 
продавање на дефинитивна основа (промтно и термин-
ски) или со репо договори и со давање или земање во 
заем побарувања и пазарни инструменти, како и благо-
родни метали и 

2) да врши кредитни работи со банки кои работат 
во Република Македонија, преку давање на кредит врз 
основа на соодветно обезбедување. 

(2) Советот на Народната банка ги пропишува оп-
штите услови и правила за спроведување на операции-
те и кредитните работи од ставот (1) на овој член. 

  
Задолжителна резерва 

 
Член 20 

(1) Заради остварување на целите на монетарната 
политика, Народната банка може да утврди обврска на 
банките, филијалите на странски банки и штедилници 
да држат задолжителна резерва на сметки кај Народна-
та банка. Задолжителната резерва е иста по категории 
на обврски на ниво на банки, штедилници и филијали 
на странски банки, поединечно. Народната банка може 
да плаќа надомест на задолжителна резерва. 

(2) Советот на Народната банка ги пропишува усло-
вите, основата и процентот за пресметување на задол-
жителната резерва, како и начинот и роковите за издво-
јување и одржување на задолжителната резерва. 

(3) Во случај на неисполнување на обврските утвр-
дени во ставот (1) од овој член, Народната банка може 
да наплатува казнена камата и да презема други мерки 
предвидени со закон. 

 
Други инструменти на монетарната политика 

 
Член 21 

Советот на Народната банка може со двотретинско 
мнозинство од вкупниот број членови да одлучи за 
употреба на други инструменти на монетарната поли-
тика за кои смета дека се соодветни за остварување на 
целите од членот 6 на овој закон. 

 
Кредитор во крајна инстанца 

 
Член 22 

(1) Народната банка може, во исклучителни окол-
ности и под услови утврдени од Советот на Народната 
банка, да дејствува како кредитор во крајна инстанца за 
банките во Република Македонија. Народната банка 
одобрува кредит во крајна инстанца на банка или во 
корист на банка за период до 90 календарски денови 
кој, врз основа на програма на мерки подготвени од 
банката, може да се продолжи за уште најмногу 90 ка-
лендарски дена. 
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(2) Народната банка може да одобри кредит во крај-
на инстанца само ако: 

1) банката според мислење на Народната банка е 
солвентна; 

2) кредитот се одобрува за подобрување на ликвид-
носта и 

3) банката обезбеди соодветно обезбедување. 
(3) Советот на Народната банка ги определува ви-

довите и вредноста на обезбедувањето од ставот (2) 
точка 3 на овој член. 

(4) Доколку Народната банка утврди дека банката 
не може да ја спроведе програмата од ставот (1) на овој 
член, презема мерки согласно со Законот за банките.
   

IV. РЕЖИМ НА ДЕВИЗЕН КУРС И ДЕВИЗНИ  
РЕЗЕРВИ 

 
Режим на девизен курс 

 
Член 23 

Режимот на девизен курс се договара заеднички ме-
ѓу Владата на Република Македонија и Народната бан-
ката, без да се загрози основната цел за постигнување и 
одржување на  ценовната стабилност. 

 
Состав на портфолио на девизни  

резерви 
 

Член 24 
(1) Народната банка врши трансакции со странски 

средства и управува со девизните резерви во соглас-
ност со најдобрите меѓународни практики и основната 
цел - постигнување и одржување на  ценовната стабил-
ност, почитувајќи ги принципите на сигурност, ликвид-
ност и профитабилност. 

(2) Народната банка може во своето портфолио на 
странски средства да ги држи сите или некои од след-
ниве видови на средства: 

1) злато и други благородни метали кои ги држи 
Народната банка или кои се држат за сметка на Народ-
ната банка, вклучително салда на сметки кои ги прет-
ставуваат златото и другите благородни метали; 

2) книжни и ковани пари деноминирани во слобод-
но конвертибилни странски валути кои ги држи, или се 
држат за  сметка на Народната банка; 

3) побарувања и меѓубанкарски депозити платливи 
на барање или во краток рок деноминирани во слобод-
но конвертибилна странска валута и кои се држат на 
сметките на Народната банка, кај странски централни 
банки, странски финансиски институции или меѓу-
нарoдни финансиски институции; 

4) должнички хартии од вредност со кои може да се 
тргува на пазарот, деноминирани во слободно конвер-
тибилни странски валути издадени од влади на други 
земји или зад кои стојат влади на други земји, странски 
централни банки, странски финансиски институции 
или меѓунарoдни финансиски институции; 

5) побарувања од меѓунарoдни финансиски инсти-
туции кои произлегуваат од реоткуп, продажба и по-
вторно купување и договори за давање на заем на хар-
тии од вредност за должничките хартии од вредност од 
точката 4 на овој став; 

6) капитални учества во меѓунарoдни финансиски 
институции; 

7) специјални права на влечење кои се држат на 
сметка на Република Македонија во Меѓународниот 
монетарен фонд и  

8) резервната позиција на Република Македонија во 
Меѓународниот монетарен фонд. 

V. КНИЖНИ И КОВАНИ ПАРИ 
 

Издавање на книжни и  
ковани пари 

 
Член 25 

(1) Народната банка има ексклузивно право да из-
дава книжни и ковани пари. 

(2) Само книжните и кованите пари издадени од 
Народната банка, кои не се повлечени од оптек, се за-
конско средство за плаќање во Република Македонија. 

(3) Народната банка ја определува номиналната 
вредност, големината, тежината, дизајнот, безбеднос-
ните и другите карактеристики на книжните и кованите 
пари издадени во Република Македонија. 

(4) Народната банка е одговорна за снабдување со 
книжни ковани пари кои се законско средство за плаќа-
ње во Република Македонија. 

(5) Вкупниот износ на книжни и ковани пари во оп-
тек издадени од Народната банка во нејзините финан-
сиски извештаи се евидентираат како обврска. Таквата 
обврска не ги вклучува книжните и кованите пари од 
залихата на резерви на книжни и ковани пари кои се 
чуваат од страна или за сметка на Народната банка. 

(6) Народната банка го утврдува најнискиот апоен 
во прометот со кој се заокружува крајната пресметка 
во готовинскиот и безготовинскиот платен промет и во 
деловните книги. 

 
Оштетени книжни и ковани  

пари 
 

Член 26 
(1) Народната банка ги повлекува, заменува и уни-

штува оштетените книжни и  ковани пари. 
(2) Народната банка може да одбие да замени книж-

ни и ковани пари доколку нивниот дизајн е оштетен, 
разобличен или перфориран, или доколку повеќе од 
40% од нивната површина недостасува. Овие книжни и 
ковани пари се повлекуваат или уништуваат без надо-
месток за сопственикот, освен ако постои доказ дека 
деловите кои недостасуваат се целосно уништени, во 
кој случај Народната банка одобрува целосен или делу-
мен надоместок. 

(3) Народната банка не дава надоместок за книжни 
или ковани пари кои се изгубени, украдени или целос-
но уништени. 

(4) Народната банка може да конфискува без надо-
месток книжни или ковани пари кои се сменети во нив-
ниот надворешен изглед, особено книжни или ковани 
пари на кои е пишувано, кои се боени, на кои има печа-
ти или перфорации или кои се премачкани со леплива 
материја. 

 
Повлекување и замена на книжни  

и ковани пари 
 

Член 27 
(1) Народната банка може да повлече книжни и ко-

вани пари со бесплатно издавање на други книжни и 
ковани пари во еквивалентен износ.  

(2) Советот на Народната банка донесува одлука за 
повлекување на книжни и ковани пари во која се наве-
дува периодот во текот на кој ќе се врши замената, ка-
ко и местото и времето во кое книжните и кованите па-
ри ќе бидат заменети. 

(3) Советот на Народната банка го определува дату-
мот на кој повлечените книжни и ковани пари преста-
нуваат да бидат законско средство за плаќање. 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 87 

Залиха на книжни и ковани пари и план  
за издавање 

 
Член 28 

Народната банка управува со залихата на резерви 
на книжни и ковани пари, прави планови за издавање и 
обезбедува редовно снабдување со книжни и ковани 
пари со цел да ги обезбеди потребите на Република 
Македонија за книжни и ковани пари. 

 
Фалсификувани книжни и ковани пари 

 
Член 29 

(1) Книжни и ковани пари примени од финансиски-
те институции, деноминирани во законско средство за 
плаќање во Република Македонија или во странство за 
кои постои сомневање дека се фалсификувани мора да 
бидат повлечени согласно со постапка пропишана од 
Советот на Народната банка. 

(2) Само Народната банка е овластена да дава струч-
но мислење за автентичноста на книжните и кованите 
пари деноминирани во денари или во странска валута. 

(3) Народната банка ги одзема книжните пари кои и 
се презентирани, а за кои постои сомневање дека се 
фалсификувани. За одземените книжни пари Народна-
та банка доставува писмено известување до Мини-
стерството за внатрешни работи кое содржи идентифи-
кација на книжните пари, нивниот доносител и причи-
ната за сомневање од страна на Народната банка. 

 
Репродукција на книжни или ковани пари 

 
Член  30 

(1) За секоја репродукција на книжни и ковани пари 
кои се законско средство за плаќање во Република Ма-
кедонија и креирање на предмети кои по својот дизајн 
имитираат такви книжни и ковани пари потребна е 
претходна писмена дозвола од Народната банка.  

(2) Советот на Народната банка ги пропишува на-
чинот и постапката со кои се дозволува публикување 
на фотографии на паричната единица. 

 
VI. ПЛАТНИ СИСТЕМИ, СУПЕРВИЗИЈА,  

СТАТИСТИКА И ДРУГИ ЗАДАЧИ ОД ОБЛАСТА  
НА ФИНАНСИСКИОТ СИСТЕМ 

 
1. Системи на плаќање 

 
Системи за плаќање, порамнување и клиринг 

 
Член 31 

(1) Народната банка создава услови за стабилно, си-
гурно и ефикасно работење на системите за плаќање, 
порамнување и клиринг. 

(2) Народната банка е овластена да организира, 
учествува и да работи со системите за плаќање, порам-
нување и клиринг.  

 
Регулирање, регистрирање и надзор 

 
Член 32 

Само Народната банка е одговорна за регулирање, 
регистрирање и надзор, вклучувајќи преземање мерки 
и санкции, на системите за плаќање, порамнување и 
клиринг, во согласност со Законот за платен промет. 

 
Активности поврзани со платните системи 

 
Член 33 

Народната банка презема активности за: 
1) интегрирање на системот за плаќање, системот за 

порамнување и други системи согласно Законот за пла-
тен промет; 

2) развој на нови методи и технологии за плаќање и 
порамнување и  

3) дизајнирање и периодично модифицирање на 
планот за развој на платниот систем на Република Ма-
кедонија. 

 
2. Супервизија 

 
Супервизорски задачи 

 
Член 34 

(1) Народната банка е одговорна за супервизија на 
банки, штедилници, друштва за издавање на електрон-
ски пари и други финансиски институции, вклучувајќи 
преземање  мерки и  изрекување прекршочни санкции, 
согласно со овој и друг закон. 

(2) При извршувањето на задачите од ставот (1) на 
овој член, Народната банка може да соработува со ре-
гулаторни и супервизорски органи и тела во Република 
Македонија и странство. 

(3) Народната банка може да разменува доверливи 
информации со други домашни или странски суперви-
зорски органи и тела, кои можат да се користат само за 
супервизорски цели и истите ќе се сметаат како довер-
ливи за странката која ги прима. 

(4) Народната банка може да дозволи вршење те-
ренска супервизија на подружница на странска банка и 
филијала на странска банка во Република Македонија 
од страна на супервизорските органи на матичната зем-
ја на странската банка. Примерок од извештајот за из-
вршената супервизија се доставува до Народната банка 
во рок од два месеца по завршувањето на супервизор-
ската контрола. 

(5) Извештајот за извршената супервизија од ставот 
(4) на овој член е класифицирана информација со соод-
ветен степен на доверливост согласно со прописите за 
заштита на класифицирани информации. 

 
3. Статистика 

 
Статистички податоци и информации 

 
Член 35 

За извршување на целите и задачите Народната 
банка: 

1) прибира, обработува, анализира, издвојува и об-
јавува статистички податоци и информации релевант-
ни за извршувањето на нејзините задачи; 

2) ги определува физичките и правните лица кои се 
должни да доставуваат статистички податоци и инфор-
мации; 

3) ги утврдува статистичките податоци и информа-
ции кои се доставуваат до Народната банка, како и 
примената на правилата за доверливост; 

4) соработува со органи на државната власт, јавни 
претпријатија, јавни установи и трговски друштва основа-
ни од државата или во кои државата е доминантен сопс-
твеник при прибирањето, обработката и објавувањето на 
статистичките и други релевантни информации и  

5) соработува со меѓународни финансиски и други 
институции во врска со усвојувањето на меѓунарoдни-
те стандарди за дистрибуирање на податоци со цел за 
постигнување конзистентност и ефикасност во приби-
рањето, обработката и објавувањето на статистичките 
податоци и информации. 

  
Доставување на статистички податоци  

и информации 
 

Член 36 
(1) Субјектите од членот 35 точка 2 на овој закон се 

должни да ги доставуваат до Народната банка стати-
стичките податоци и информации. 
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(2) Начинот на доставување, формата и роковите за 
доставување на статистичките податоци и информации 
од ставот (1) на овој член ги пропишува Советот на На-
родната банка. 
 

Достапност на статистички податоци  
и информации 

 
Член 37 

Народната банка обезбедува достапност преку обја-
вување на нејзината интернет страница или на друг на-
чин на: 

1) статистичките податоци и информации во сог-
ласност со правилата за доверливост и 

2) методологиите и концептите што се применети при 
прибирањето и обработката на статистичките податоци и 
информации кои ќе овозможат верификација на стати-
стичките податоци изготвени од Народната банка. 

 
4. Други задачи од областа на финансискиот  

систем 
 

Финансиска стабилност 
 

Член 38 
(1) При остварување на нејзината цел да придонесу-

ва во одржувањето на стабилен, конкурентен и пазарно 
ориентиран финансиски систем, Народната банка на ре-
довна основа прибира релевантни податоци од финанси-
ски супервизорски органи, финансиски институции, ор-
гани на државната управа, јавни претпријатија, јавни 
установи и трговски друштва основани од државата или 
во кои државата е доминантен сопственик.  

(2) Врз основа на прибраните податоци од ставот 
(1) на овој член, Народната банка изготвува периодич-
ни извештаи во врска со стабилноста на финансискиот 
систем. 

 
Кредитен регистар 

 
Член 39 

(1) Народната банка воспоставува и води Кредитен 
регистар во електронска форма во кој се внесуваат по-
датоци за кредитната изложеност на правните и физич-
ките лица кон банките и штедилниците основани во Ре-
публика Македонија. 

(2) Банките и штедилниците се должни до Народна-
та банка да ги доставуваат податоците и информациите 
потребни за целите на Кредитниот регистар. 

(3) Видот, начинот и роковите за доставување на 
податоците и информациите од ставот (2) на овој член 
ги пропишува Советот на Народната банка. 

(4) Податоците и информациите од Кредитниот ре-
гистар можат да ги користат банките и штедилниците 
на начин и под услови пропишани од Советот на На-
родната банка и истите претставуваат класифицирани 
информации.  

(5) Информациите собрани за потребите на Кредит-
ниот регистар се користат единствено со цел за подо-
брување на квалитетот на кредитите. 

 
VII. ОДНОСИ СО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА, ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА И ДРУГИ СУБЈЕКТИ 

 
Односи со Собранието на Република Македонија 

 
Член 40 

(1) Советот на Народната банка и секој негов член е 
одговорен пред Собранието на Република Македонија 
за постигнување и одржување на ценовната стабилност 
и за остварување на задачите на Народната банка про-
пишани со овој закон. 

(2) По барање на Собранието на Република Македо-
нија или по сопствена иницијатива, гувернерот на На-
родната банка периодично може да се обрати пред Со-
бранието на Република Македонија или неговите коми-
сии, во врска со прашања од монетарната политика и 
финансискиот систем и состојбата на економијата. 

(3) Народната банка до Собранието на Република 
Македонија може да доставува мислења по предлог-за-
коните кои се поврзани со целите и задачите на Народ-
ната банка. 

 
Банкар, финанскиски советник, фискален агент 

 
Член 41 

(1) Народната банка врши банкарски работи за по-
требите на Владата на Република Македонија. 

(2) На барање на Владата на Република Македонија, 
Народната банка може да врши работи на финансиски 
советник на Владата на Република Македонија. 

(3) Народната банка може во име на Владата на Ре-
публика Македонија да прима странски заеми, да ги 
управува и администрира, како и да ги порамнува по-
барувањата и финансиските обврски на Република Ма-
кедонија кон странство. 

(4) Народната банка може под услови договорени со 
Владата на Република Македонија да врши работи на 
фискален агент за Владата на Република Македонија. 

(5) Народната банка може да прима депозити од 
Владата на Република Македонија и други органи на 
државната управа. Како депозитар Народната банка 
прима и исплаќа пари од сметките и дава други финан-
сиски услуги поврзани со оваа активност. 

(6) Народната банка на депозитите од ставот (5) на 
овој член може да плаќа камата по стапки кои не можат 
да бидат повисоки од пазарните каматни стапки. 

(7) Народната банка врши плаќања до висината на 
расположливите средства по налози за плаќање поврза-
ни со тие сметки. 

 
Издавање на пригодни ковани пари 

 
Член 42 

Народната банка издава пригодни ковани пари врз 
основа на одлука на Владата на Република Македонија 
во согласност со Законот за пригодни ковани пари. 

 
Соработка со Владата на Република Македонија 

 
Член 43 

(1) Народната банка соработува со Владата на Ре-
публика Македонија при остварувањето на  нејзините 
цели утврдени со овој закон.  

(2) Гувернерот и министерот за финансии одржува-
ат редовни состаноци за монетарната и фискалната по-
литика и се информираат за други прашања од заед-
нички интерес. 

(3) Народната банка може да даде мислење до Влада-
та на Република Македонија за прашања кои се однесу-
ваат на основната цел и задачите на Народната банка. 

(4) Народната банка и Владата на Република Маке-
донија можат да разменуваат информации поврзани со 
извршување на задачите на Народната банка, со исклу-
чок на специфични информации кои се однесуваат на 
субјектите кои се предмет на супервизија. 

(5) На барање на Владата на Република Македонија, 
а заради нејзино информирање, Народната банка обез-
бедува податоци за приемот на средства од страна на 
Народната банка од кои било извори. 

(6) Владата на Република Македонија се консулти-
ра со Народната банка при подготовка на прописите 
кои се однесуваат на прашања поврзани со целите, за-
дачите и надлежностите на Народната банка утврдени 
со овој или друг закон. 
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Забрана за кредитирање 
 

Член 44 
(1) Народната банка  не одобрува, директно или ин-

директно, кредити на Владата на Република Македони-
ја или кој било друг орган на државната власт, јавно 
претпријатие, јавни установи, трговски друштва осно-
вани од државата или во кои државата е доминантен 
сопственик, органите на општините, општините на гра-
дот Скопје и градот Скопје, освен кредити на Владата 
на Република Македонија за непречено функционира-
ње на платниот систем кои достасуваат во текот на 
истиот ден. Кредитите се обезбедени со преносливи 
државни хартии од вредност и целосно се отплаќаат 
пред крајот на истиот ден. 

(2) Одредбите од ставот (1) на овој член не се при-
менуваат на банки во државна сопственост и други 
субјекти во државна сопственост кои се предмет на су-
первизија и кои имаат ист третман, како и приватните 
банки и другите приватни субјекти кои се предмет на 
супервизија. 

(3) Народната банка може да купува државни хар-
тии од вредност само на секундарниот пазар. 

 
Забрана на привилегиран пристап 

 
Член 45 

(1) Секоја мерка која не е заснована на банкарски 
принципи за внимателност и сигурност и која на Вла-
дата на Република Македонија, на друг орган на држав-
ната власт, јавни претпријатија, јавни установи, тргов-
ски друштва основани од државата или во кои држава-
та е доминантен сопственик, органите на општините, 
општините на градот Скопје и градот Скопје им овоз-
можува привилегиран пристап до финансиски институ-
ции, е забранета. 

(2) Владата на Република Македонија ги пропишу-
ва случаите на примена на забраната од ставот (1) на 
овој член. 

 
VIII. УПРАВУВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
1. Управување 

 
Орган на управување 

 
Член 46 

(1) Со Народната банка управува Советот на Народ-
ната банка.  

(2) Советот на Народната банка се состои од девет 
члена од кои еден е гувернерот и три вицегувернери со 
статус на извршни членови и пет неизвршни членови. 

(3) Советот на Народната банка е задолжен за дефи-
нирање и формулирање на политиките и контрола на 
спроведувањето на политиките и надзор на работењето 
на Народната банка. 

(4) Гувернерот на Народната банка претседава со 
Советот на Народната банка, има главна извршна 
функција во Народната банка и е задолжен за нејзино-
то секојдневно работење. 

(5) Вицегувернерите му помагаат на гувернерот во 
извршувањето на секојдневните работи. 

(6) Неизвршните членови учествуваат во одлучува-
њето на Советот на Народната банка. 
 
Овластувања и задачи на Советот на Народната 

банка 
 

Член 47 
(1) Советот на Народната банка ги има следниве ов-

ластувања и задачи: 
1) ги дефинира и ги усвојува монетарната политика 

и политиката на девизен курс на Народната банка; 

2) го дефинира режимот на девизен курс во соглас-
но со членот 23 од овој закон; 

3) ги формулира и донесува политиките на Народ-
ната банка во врска со извршувањето на нејзините за-
дачи и усвојува интерни правила за нивна примена; 

4) го донесува Контниот план за банките во соглас-
ност со закон; 

5) ја надгледува примената на политиките и извр-
шувањето на задачите на Народната банка; 

6) ги донесува подзаконските прописи од надлеж-
ност на Народната банка; 

7) го донесува Статутот на Народната банка; 
8) го донесува Етичкиот кодекс за членовите на Со-

ветот на Народната банка и за вработените;  
9) ги утврдува општите политики и интерни прави-

ла поврзани со работењето на Народната банка; 
10) ги пропишува интерните правила за примена на 

одредбите во врска со постоење судир на интереси; 
11) ја утврдува организацијата на Народната банка, 

вклучувајќи отворање и локација на филијали, прет-
ставништва и други организациони делови; 

12) го назначува главниот внатрешен ревизор на 
предлог на гувернерот на Народната банка; 

13) ги утврдува условите за вработување, вклучу-
вајќи ги платите и надоместоците на плата, на предлог 
на гувернерот, согласно со закон и колективен договор; 

14) го донесува годишниот финансиски план на На-
родната банка;  

15) ги утврдува сметководствените политики на На-
родната банка и ги одобрува извештаите од членот 62 
на овој закон и финансиските извештаи на Народната 
банка; 

16) го избира друштвото за ревизија на Народната 
банка; 

17) одлучува за задолжување на Народната банка и 
ги определува условите на задолжувањето; 

18) ги утврдува видовите на средства од членот 24 
став (2) на овој закон кои ги сочинуваат девизните ре-
зерви на Република Македонија; 

19) ги утврдува видовите на средства во кои Народ-
ната банка може да ги инвестира финансиските средст-
ва; 

20) ги утврдува деноминациите и дизајнот на книж-
ните и кованите пари, како и нивното издавање; 

21) формира едно или повеќе работни тела и ги де-
финира нивните задачи и активности; 

22) ги оценува ризиците и донесува планови за не-
предвидени случаи за тековното работење и безбедно-
ста на Народната банка;  

23) го донесува деловникот за работа на Советот на 
Народната банка и 

24) врши други задачи утврдени со овој закон. 
(2) При извршувањето на овластувањата и задачите 

членовите на Советот на Народната банка постапуваат 
исклучиво во интерес  на целите и задачите на Народ-
ната банка. 

 
Овластувања и задачи на гувернерот 

 
Член 48 

(1) Гувернерот ги има следниве овластувања и задачи: 
1) ја претставува Народната банка; 
2) ги спроведува монетарната и политиката на деви-

зен курс, како и другите политики во согласност со ин-
терните правила и одлуки на Советот на Народната 
банка; 

3) одговорен е за извршување на одлуките на Сове-
тот на Народната банката и за контролата на управува-
њето и работењето на Народната банка; 

4) ги регистрира системите за плаќање, порамнува-
ње или клиринг во согласност со Законот за платен 
промет; 
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5) одлучува за издавање на дозволи и согласности 
за финансиски институции и ги одзема издадените доз-
воли и согласности, во согласност со закон; 

6) презема мерки кон банки и други финансиски 
институции кои се предмет на супервизија на Народна-
та банка или кон системите за плаќање, порамнување 
или клиринг, во согласност со овој или со друг закон и 

7) врши други работи кои со овој закон не се утвр-
дени во надлежност на Советот на Народната банка. 

(2) Во рамките на неговите овластувања, гуверне-
рот може да ги преземе сите потребни или соодветни 
активности при управување и работење на Народнатат 
банка, вклучувајќи набавка на стоки и услуги, договор-
ни обврски во име на Народната банка и вработување, 
како и избор на агенти на Народната банка. 

(3) Гувернерот може да формира едно или повеќе 
советодавни тела во врска со прашања од негова над-
лежност. 

(4) Во рамките на правилата усвоени од страна на 
Советот на Народната банка, гувернерот може да пре-
несе некои од своите овластувања или задачи на други 
членови на Советот на Народната банка или на лицата 
со посебни овластувања и одговорности во Народната 
банка. 

(5) Гувернерот редовно го известува Советот на На-
родната банка за работењето на Народната банка и 
спроведувањето на политиките, за прашањата поврзани 
со стабилноста на банкарскиот систем и за состојбата 
на пазарот на пари и девизните пазари, вклучувајќи ги 
сите  настани и состојби што имале или се очекува да 
имаат значително влијание на работењето на Народна-
та банка, на спроведувањето на нејзините политики, на 
финансискиот систем или на пазарот на пари и девиз-
ниот пазар. 

(6) Гувернерот однапред го определува редоследот 
по кој вицегувернерите ќе го заменуваат во текот на 
периодот на негово отсуство или спреченост за извр-
шување на обврските. 

 
Именување 

 
Член 49 

(1) Членовите на Советот на Народната банка се 
именуваат со мандат од седум години со право на по-
вторен избор. 

(2) Гувернерот го именува Собранието на Републи-
ка Македонија на предлог на претседателот на Репуб-
лика Македонија. 

(3) Вицегувернерите ги именува Собранието на Ре-
публика Македонија на предлог на гувернерот. 

(4) Неизвршните членови на Советот на Народната 
банка ги именува Собранието на Република Македони-
ја на предлог на Владата на Република Македонија. 

 
Критериуми за избор за член на Советот  

на Народната банка 
 

Член 50 
(1) Член на Советот на Народната банка може да 

биде лице, државјанин на Република Македонија, кое 
има соодветна репутација, најмалку високо образова-
ние и соодветно професионално или академско искус-
тво на полето на економијата, финансиите, банкарство-
то или правото. 

(2) Член на Советот на Народната банка не може да 
биде лице: 

1) осудено за кривично дело со казна затвор или па-
рична казна; 

2) должник во стечајна или ликвидациона постапка; 

3) на кое му е изречена прекршочна санкција, за-
брана за вршење професија, дејност или должност и 

4) на кое му е изречена споредна казна забрана за 
добивање дозвола за основање и работа на банка или 
друга финансиска институција, одземање на дозвола за 
основање и работа на банка или друга финансиска  ин-
ституција, забрана за основање на нови правни лица и 
привремена или трајна забрана за вршење дејност од 
областа на финансиите и банкарството. 

(3) Гувернерот и вицегувернерите на Народната 
банка се професионално ангажирани во Народната бан-
ка,  не смеат да имаат друг работен ангажман без оглед 
дали за тоа добиваат надоместок или на, освен ангаж-
ман како универзитетски професор или ангажман во 
научно-истражувачка институција, или времен ангаж-
ман во меѓународна финансиска институција, не смеат 
да бидат сопственици на 5 или повеќе проценти од ка-
питалот во финансиска институција во Република Ма-
кедонија и за време на мандатот не смеат да бидат чле-
нови на политичка партија или синдикат. 

(4) Неизвршен член на Советот на Народната банка 
не може да биде лице кое е пратеник во Собранието на 
Република Македонија, член на Владата на Република 
Македонија, вработен во органи на државната  или ло-
калната власт, агенции, фондови, јавни претпријатија, 
јавни установи, трговски друштва основани од држава-
та или во кои државата е доминантен сопственик, вра-
ботен во финансиска институција во Република Маке-
донија, сопственик на 5 повеќе проценти од капиталот 
во финансиска институција во Република Македонија, 
член на управен или надзорен орган на банка, штедил-
ница или друго трговско друштво кое може да има су-
дир на интерес со Народната банка,  како и член на ор-
гани на политичка партија и органи на синдикат. 

(5) По исклучок од ставот (4) на овој член неизвр-
шен член на Советот на Народната банка може да биде 
универзитетски професор или вработен во научно-
истражувачка институција. 

(6) Членовите на Советот на Народната банка се 
должни веднаш по именувањето на функцијата да се 
усогласат  со одредбите од ставот (4) на овој член.  
 

Престанок на мандат 
 

Член 51 
Мандатот на член на Советот на Народната банка 

престанува: 
1) со истекот на мандатот; 
2) во случај на смрт; 
3) во случај на оставка и 
4) во случај на разрешување. 
 

Оставка 
 

Член 52 
(1) Гувернерот и вицегувернерите можат да подне-

сат оставка од функцијата со претходно писмено изве-
стување до Собранието на Република Македонија во 
рок не пократок од три месеци од денот на поднесува-
њето на известувањето. 

(2) Неизвршните членови на Советот на Народната 
банка можат да поднесат оставка од функцијата со 
претходно известување до Собранието на Република 
Македонија во рок не пократок од еден месец од денот 
на поднесувањето на известувањето. 

 
Разрешување 

 
Член 53 

(1) Член на Советот на Народната банка се разре-
шува кога ќе: 
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1) престане да исполнува некои од критериумите за 
именување за член на Советот на Народната банка 
утврдени во членот 50 од овој закон или 

2) изврши злоупотреба или сериозен пропуст во вр-
шењето на службената должност или 

3) не е во можност да ги извршува задачите поради 
телесна или ментална неспособност која трае повеќе од 
три месеци или 

4) не ги извршува должностите во последователен 
период од најмалку три месеци, без да добие дозвола 
од Советот на Народната банка. 

(2) Одлука за разрешување на член на Советот на 
Народната банка донесува Собранието на Република 
Македонија: 

1) по препорака на Советот на Народната банка, 
или по препорака од претседателот на Република Ма-
кедонија, а по консултирање на Советот на Народната 
банка, доколку одлуката се однесува на гувернерот или 

2) по препорака на Советот на Народната банка, 
или по препорака на гувернерот, а по консултирање на 
Советот на Народната банка, доколку одлуката се од-
несува на вицегувернер или 

3) по препорака на Советот на Народната банка, 
или по препорака на гувернерот, а по консултирање на 
Советот на Народната банка или по препорака на Вла-
дата на Република Македонија, а по консултирање на 
гувернерот, доколку одлуката се однесува на неизвр-
шен член на Советот на Народната банка. 

(3) Препораките од ставот (2) на овој член Советот 
на Народната банка ги донесува со мнозинство гласови 
од сите членови. 

(4) Разрешениот член на Советот на Народната бан-
ка има право да поднесе тужба до надлежниот суд во 
рок од 15 календарски дена од денот на донесувањето 
на одлуката за разрешување.  

 
Функции по завршувањето на мандатот 

 
Член 54 

(1) Членовите на Советот на Народната банка во 
период од една година од завршување на мандатот не 
смеат да бидат професионално ангажирани во банка 
или друга финансиска институција во Република Маке-
донија. 

(2) Членовите на Советот на Народната банка од 
ставот (1) на овој член имаат право на соодветен надо-
месток одреден од страна на Советот на Народната 
банка до нивно вработување, но најмногу за период од 
една година од завршувањето на мандатот. 

(3) Одредбите од ставот (2) на овој член не се одне-
суваат на членовите на Советот на Народната банка 
кои биле разрешени согласно со членот 53 став (1) точ-
ки 1, 2 и 4 од овој закон. 

 
Пополнување на испразнето место во Советот на 

Народната банка 
 

Член 55 
Испразнето место во Советот на Народната банка 

се пополнува најдоцна во рок од 60 календарски дена 
од испразнувањето со именување на нов член на Сове-
тот на Народната банка со мандат од седум години. 

 
2. Седници и записници на Советот на Народната 

банка 
 
Седници на Советот на Народната банка 

 
Член 56 

(1) Советот на Народната банка одржува седници 
по потреба, во зависност од  активностите на Народна-
та банка, но не помалку од десет пати во текот на една 
календарска година. 

(2) На седниците на Советот на Народната банка, 
по покана може да присуствуваат и други лица кои не 
се членови на Советот на Народната банка. 

(3) За работа и одлучување на Советот на Народна-
та банка е потребен кворум од најмалку две третини од 
членовите на Советот на Народната банка, вклучувајќи 
го и гувернерот или, во негово отсуство, вицегуверне-
рот кој претседава во согласност со одлуката од членот 
48 став (6) на овој закон. Доколку кворумот не е испол-
нет, гувернерот може да свика вонредна седница на ко-
ја може да се донесат одлуки без кворум, кои треба да 
бидат одобрени на следната редовна седница на  Сове-
тот на Народната банка. 

(4) Секој член на  Советот на Народната банка има 
еден глас и во случај на ист број гласови претседавачот 
го има одлучувачкиот глас. 

(5) Одлуките на  Советот на Народната банка се до-
несуваат со просто мнозинство од членовите присутни 
на седницата, ако поинаку не е уредено со овој закон. 

(6) Со Деловникот за работа на Советот на Народ-
ната банка се утврдува во кои случаи може да се дозво-
ли седниците и гласањето на седниците да се реализи-
раат со телеконференција или, во исклучителни окол-
ности, по пат на телекс или други тестирани електрон-
ски средства за телекомуникација.  

(7) Документите или записниците на Советот на 
Народната банка не се сметаат за невалидни, кога не е 
исполнет кворумот од ставот (3) на овој член поради 
испразнето место во  Советот на Народната банка. 

 
Записници 

 
Член 57 

(1) Записниците од седниците на Советот на Народ-
ната банка се класифицирани информации со соодве-
тен степен на доверливост согласно со прописите за за-
штита на класифицирани информации. 

(2) Записниците од секоја седница на  Советот на 
Народната банка ги потпишува лицето кое претседава 
со седницата и секретарот на Советот на Народната 
банка. 

(3) Секретарот на Советот на Народната банка го 
назначува гувернерот од редот на лицата со посебни 
овластувања и одговорности во Народната банка. 

 
4. Вработени во Народната банка 

 
Работни односи 

 
Член 58 

(1) На вработените во Народната банка, на гуверне-
рот, на вицегувернерите и на лицата со посебни овла-
стувања се применуваат прописите од областа на ра-
ботните односи, доколку со овој закон поинаку не е 
уредено. 

(2) Вработените во Народната банка се професио-
нално ангажирани во Народната банка и можат да има-
ат друг работен ангажман само со согласност од гувер-
нерот, доколку тоа не е спротивно на интересите на 
Народната банка. 

(3) Народната банка при вработување применува 
недискриминаторска кадровска политика, по етничка, 
верска и која било друга основа. 

(4) Лицето со посебни овластувања кое раководи со 
супервизијата во Народната банка, во период од една 
година од завршување на должноста не може да биде 
професионално ангажиран во банка или друга финан-
сиска институција во Република Македонија. 
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Засновање и престанок на работен однос 
 

Член 59 
Гувернерот одлучува за засновање и престанок на 

работен однос во Народната банка и за други прашања 
од работен однос што не се во надлежност на Советот 
на Народната банка. 

 
IX. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И РЕВИЗИЈА 
 

Сметководствени практики и политики 
 

Член 60 
(1) Народната банка ја води сметководствената еви-

денција согласно со Меѓународните стандарди за фи-
нансиско известување до степен кој нема да го загрози 
остварувањето на целите пропишани во членот 6 ставо-
ви (1) и (2) од овој закон.  

(2) Финансиската година за Народната банка започ-
нува на 1 јануари и завршува на 31 декември истата го-
дина. 

 
Финансиски извештаи 

 
Член 61 

(1) Народната банка изготвува финансиски изве-
штаи за финансиската година. 

(2) Во рок од четири месеци по завршувањето на 
финансиската година, финансиските извештаи одобре-
ни од Советот на Народната банка потпишани од гу-
вернерот и потврдени од друштвото за ревизија, На-
родната банка ги доставува до министерот за финан-
сии, до Собранието на Република Македонија, до пре-
тседателот на Република Македонија и до претседате-
лот на Владата на Република Македонија. 

(3) Финансиските извештаи од ставот (2) на овој 
член Народната банка ги објавува во „Службен весник 
на Република Македонија“ и на нејзината интернет 
страница. 

(4) Народната банка во рок од десет работни дена 
по завршувањето на секој календарски месец, изготву-
ва и објавува биланс на состојба со состојба на крајот 
на тој месец и истиот го доставува до министерот за 
финансии. 

 
Други извештаи 

 
Член 62 

(1) Народната банка, по потреба, но најмалку два 
пати годишно, го информира Собранието на Република 
Македонија и јавноста за монетарната политика, за ос-
тварувањето на нејзините цели и нејзините ставови за 
реалните варијабли во економијата. 

(2) Народната банка во рок од четири месеци по за-
вршување на фискалната година поднесува до Собра-
нието на Република Македонија и до министерот за 
финансии и објавува еден или повеќе извештаи одобре-
ни од Советот на Народната банка во врска со состој-
бите во економијата за време на финансиската година 
која завршила, како и за перспективите за економијата 
за следната година, со посебен осврт кон целите на по-
литиките на Народната банка и состојбата на банкар-
скиот систем на Република Македонија. Извештајот со-
држи преглед и оцена на политиките на Народната бан-
ка кои биле спроведувани во последната финансиска 
година, како и објаснување на политиките што Народ-
ната банка треба да ги спроведе во следната финанси-
ска година. 

(3) Народната банка објавува квартални извештаи 
за монетарната политика на нејзината интернет страни-
ца и/или на друг начин утврден од страна на гуверне-
рот на Народната банка. 

(4) Народната банка објавува извештај за финанси-
ската стабилност за претходната година на нејзината 
интернет страница и/или на друг начин утврден од 
страна на гувернерот на Народната банка. 

 
Внатрешна ревизија 

 
Член 63 

(1) Народната банка е должна да воспостави посеб-
на организациона единица за внатрешна ревизија која е 
директно одговорна на гувернерот. 

(2) Внатрешната ревизија врши постојана ревизија 
на сите активности на Народната банка преку процена 
на адекватноста на системите за внатрешна контрола и 
ефикасноста на системите за управување со ризиците. 
Овие активности вклучуваат: 

1) преглед и препораки до Советот на Народната 
банка за процедурите и практиките за соодветно упра-
вување со ризик и континуиран надзор на нивната при-
мена; 

2) вршење периодична ревизија на примената на 
прописите при вршење на активностите на Народната 
банка; 

3) преглед на периодичните финансиски извештаи 
од членот 61 ставови (2) и (4) на овој закон;  

4) изготвување и доставување извештаи и препора-
ки до Советот на Народната банка најмалку два пати во 
годината и на барање на гувернерот или друг член на 
Советот на Народната банка, во врска со финансиските 
извештаи и евиденција, буџетските и сметководствени-
те процедури управувањето со ризици, ефикасноста и 
трошоците во работењето на Народната банка и за дру-
ги прашања од надлежност на внатрешната ревизија; 

5) изготвување и доставување до Советот на Народ-
ната банка извештај за активностите на внатрешната 
ревизија, најмалку еднаш годишно и 

6) други активности на барање на Советот на На-
родната банка. 

(3) Извештаите на внатрешната ревизија со доста-
вуваат до гувернерот. Наодите и препораките содржа-
ни во извештаите на внатрешната ревизија се основа 
за преземање на соодветни мерки од страна на гувер-
нерот за надминување на утврдените неправилности и 
слабости. 

(4) Организационата единица за внатрешна ревизи-
ја соработува со друштвото за ревизија кое врши реви-
зија на Народната банка. 

 
Назначување на главен внатрешен  

ревизор 
 

Член 64 
(1) Главниот внатрешен ревизор на Народната бан-

ка го назначува Советот на Народната банка на пред-
лог на гувернерот. 

(2) Главниот внатрешен ревизор е лице кое ги ис-
полнува критериумите за член на Советот на Народна-
та банка од членот 50 на овој закон и има професио-
нално искуство во областа на сметководството и/или 
ревизија од најмалку три години. 

(3) Главниот внатрешен ревизор се назначува за 
период од пет години со право на повторен избор. 

(4) Главниот внатрешен ревизор може да поднесе 
оставка и за тоа го известува гувернерот најмалку три 
месеци пред поднесувањето на оставката. 

(5) Главниот внатрешен ревизор се разрешува во 
случаите од членот 53 став (1) на овој закон. Одлуката за 
разрешување ја донесува Советот на Народната банка. 
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Ревизија 
 

Член 65 
(1) Независно друштво за ревизија со добра репутаци-

ја и признато меѓународно искуство во ревизија на фи-
нансиските институции, намалку еднаш годишно врши 
ревизија на финансиските извештаи на Народната банка 
во согласност со меѓународните стандарди за ревизија.  

(2) Трошоците за ревизијата од ставот (1) на овој 
член ги плаќа Народната банка. 

(3) Друштвото за ревизија го избира Советот на На-
родната банка по претходно спроведена постапка сог-
ласно со Законот за јавните набавки. 

(4) Собранието на Република Македонија, на пред-
лог на министерот за финансии, може во секое време, 
доколку постои разумна причина, да побара од друш-
твото за ревизија од ставот (1) на овој член да изврши 
ревизија на Народната банка. Извештајот за извршена-
та ревизија се доставува до Собранието на Република 
Македонија за информирање. 

(5) Трошоците за ревизијата од ставот (4) на овој 
член се надоместуваат од Буџетот на Република Маке-
донија. 

(6) Друштвото за ревизија доставува извештај до 
Советот на Народната банка за клучни прашања кои 
произлегуваат од ревизијата, а особено за слабостите 
во внатрешната ревизија кои произлегуваат од финан-
сиско известување. 

(7) Друштвото за ревизија има целосно овластување 
да ја прегледа целокупната сметководствена евиденци-
ја на Народната банка и да ги добие сите информации 
за нејзините трансакции. 

(8) Исто друштво за ревизија може да врши ревизи-
ја во Народната банка најдолго во период од пет после-
дователни години. 

                                                                 
Финансиски план 

 
Член 66 

(1) Советот на Народната банка пред почетокот на 
финансиската година донесува годишен финансиски 
план. Финансискиот план се доставува до Собранието 
на Република Македонија за информирање. 

(2) Вкупните планирани приходи од кој било извор 
заедно со планираните расходи, вклучувајќи амортиза-
ција и резервации се прикажуваат во годишниот фи-
нансиски план на Народната банка. Во годишниот фи-
нансиски план на Народната банка не се внесуваат не-
реализираните приходи и расходи од ценовни и курсни 
промени во билансот на Народната банка. 

 
Државна ревизија 

 
Член 67 

(1) Без да ја загрози независноста на Народната 
банка и независно од активностите на друштвото за ре-
визија од членот 65 став (1) на овој закон, Државниот 
завод за ревизија врши ревизија на Народната банка во 
делот на трошоците за инвестиции и оперативни тро-
шоци и подготвува извештај што го доставува до Со-
бранието на Република Македонија. 

(2) Копии од извештаите што се доставени до Со-
бранието на Република Македонија Државниот завод 
за ревизија доставува до Народната банка. 

 
X. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 
Подзаконски и други акти 

 
Член 68 

(1) Народната банка донесува подзаконски и други 
акти неопходни за извршување на целите и задачите 
што и се доверени со овој или друг закон. 

(2) Актите на Народната банка кои имаат општа 
примена се донесуваат во форма на одлука. 

(3) За примена на одлуките кои имаат општа приме-
на, Народната банка може да донесува упатства. 

(4) Народната банка може до банки и други субје-
кти да издава циркулари за општите правила и трендо-
ви поврзани со надлежностите и активностите на На-
родната банка и истите не се правно обврзувачки. 
 

Објавување на подзаконски акти 
 

Член 69 
(1) Одлуките и упатствата од членот 68 на овој за-

кон кои имаат општа примена задолжително се објаву-
ваат во "Службен весник на Република Македонија". 

(2) Правните акти од ставот (1) на овој член Народ-
ната банка може да ги објави на нејзината интернет 
страница. 

(3) Народната банка може да ги објави на нејзината 
интернет страница и правните акти кои немаат општа 
примена. 

 
Судир на интереси и фидуцијарна должност 

 
Член 70 

(1) Членовите на Советот на Народната банка и вра-
ботените се должни да избегнуваат ситуации кои мо-
жат да создадат судир на интереси. Судир на интереси 
постои кога членовите на Советот на Народната банка 
или вработените имаат приватни или лични интереси 
кои влијаат или можат да влијаат врз објективното из-
вршување на нивните задачи. Под приватни или лични 
интереси на членовите на Советот на Народната банка 
или вработените се подразбира каква било корист што 
потенцијално може да ја имаат лично тие, нивните се-
мејства и нивни роднини до второ колено. 

(2) Членовите на Советот на Народната банка и вра-
ботените не смеат за нивните активности во Народната 
банка да примаат или да прифатат каква било корист, 
награди, надоместоци или подароци од кој било извор, 
без разлика дали се во финансиска или во нефинанси-
ска форма. 

(3) Прекршувањето на одредбите од ставот (2) на 
овој член од страна на вработените претставува сериоз-
но кршење на правилата и воедно претставува основа 
гувернерот да одлучи за примена на дисциплински 
мерки, вклучувајќи отказ. 

(4) Членовите на Советот на Народната банка и вра-
ботените не смеат да ги користат доверливите инфор-
мации до кои имаат пристап заради извршување при-
ватни финансиски трансакции, без оглед дали тоа го 
прават директно или индиректно преку трети лица, за 
своја сметка и на свој ризик или за сметка и на ризик 
на трето лице. 

(5) Пред последниот ден од јануари секоја година, 
членовите на Советот на Народната банка целосно ќе 
ги обелоденат пред Советот на Народната банка значи-
телните финансиски интереси кои тие или кое било ли-
це со кое тие имаат семејни, деловни или финансиски 
врски може директно или индиректно да ги поседуваат 
и таквото обелоденување е во согласност со интерните 
правила усвоени од Советот на Народната банка. 

(6) Член на  Советот на Народната банка кој пред 
почетокот на расправата обелодени постоење судир на 
интереси не учествува во дискусијата и нема право на 
глас, меѓутоа неговото присуство се зема предвид при 
формирање на кворум. 

(7) Членовите на  Советот на Народната банка и вра-
ботените имаат обврска интересите на Народната банка 
и интересите на клиентите на Народната банка да ги ста-
ват пред нивниот личен и материјален интерес. 
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Провизии и надоместоци 
 

Член 71 
(1) Народната банка може да наплаќа провизии и 

надоместоци за услугите кои ги дава. 
(2) Советот на Народната банка ги пропишува ви-

дот и висината на провизиите и надоместоците од ста-
вот (1) на овој член во зависност од сложеноста и обе-
мот на активностите. 

 
Забранети активности 

 
Член 72 

(1) Освен ако поинаку не е утврдено со овој или 
друг закон, Народната банка не смее: 

1) да дава кредит или монетарен или финансиски 
подарок; 

2) да врши трговска дејност, да купува акции на тр-
говски друштва, вклучувајќи и акции на финансиска 
институција, или пак на друг начин да има сопственич-
ки интерес во финансиско, комерцијално, земјоделско, 
индустриско или кое било друго трговско друштво и 

3) да стекнува права врз недвижен имот или недви-
жен имот преку купување, изнајмување или на друг на-
чин, освен ако тоа е потребно или неопходно за обезбе-
дување на простории за работење или услови за извр-
шување на нејзините задачи. 

(2) По исклучок на одредбите на ставот (1) од овој 
член, Народната банка може: 

1) да одобрува кредити кои се обезбедени со соод-
ветно обезбедување; 

2) да има сопственичко учество или на друг начин 
да учествува во субјектот кој врши активности кои се 
насочени кон реализација на задачите и одговорности-
те на Народнта банка и 

3) да стекнува интерес или права од ставот (1) точ-
ки 2 и 3 на овој член по основ на наплата на побарува-
ња, при што интересите или правата стекнати на овој 
начин мора да ги отуѓи во најкраток можен рок. 

 
Ослободување од оданочување 

 
Член 73 

(1) Се ослободува од данок на додадена вредност 
прометот на: 

1) златото и другите благородни метали кон и од 
Народната банка; 

2) книжните и кованите пари кои се законско средс-
тво за плаќање во Република Македонија и 

3) хартијата и бојата за печатење на банкноти и 
рондели припремени за ковање пари кои се законско 
средство за плаќање во Република Македонија, кон и 
од Народната банка. 

(2) Се ослободува од данок на додадена вредност 
увозот на:  

1) златото и другите благородни метали за Народ-
ната банка; 

2) книжните и кованите пари кои се законско средс-
тво за плаќање во Република Македонија и 

3) хартијата и бојата за печатење на банкноти и 
рондели припремени за ковање пари кои се законско 
средство за плаќање во Република Македонија. 

(3) Народната банка е ослободена од плаќање на да-
нок на добивка. 

(4) Данок на имот не се плаќа на недвижен имот кој 
е во сопственост на Народната банка. 

 
Доверливост 

 
Член 74 

(1) Лице кое било или е член на Советот на Народ-
ната банка или вработено, освен кога е неопходно зара-
ди извршувањето на функција или должност пропиша-

на со овој или друг закон, не смее да дозволи пристап, 
да обелодени или да публикува информации кои не се 
јавни, а кои ги добиле при извршување на задачите и 
должностите и истите нема да ги употреби или да доз-
воли да бидат употребени за лична корист. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, член на 
Советот на Народната банка или вработен може да обе-
лодени информации кои не се јавни во согласност со 
процедурите воспоставени од страна на Народната бан-
ка, ако: 

1) за тоа е добиена согласност од лицето на кое се 
однесува информацијата; 

2) обелоденувањето е обврска која произлегува од 
закон, или ако за тоа постои судски налог; 

3) се даваат на друштвото за ревизија на Народната 
банка;  

4) се даваат на регулаторни или супервизорски ор-
гани при вршењето на нивните должности за кои се ов-
ластени или 

5) обелоденувањето во постапка пред надлежен ор-
ган е во интерес на Народната банка. 

(3) Советот на Народната банка го утврдува степе-
нот на тајност на информациите кои имаат карактер на 
класифицирани информации и го утврдува пристапот 
до документите кои Народната банка ги изработува и 
чува согласно прописите за пристап и заштита на кла-
сифицирани информации. 

  
Намирување на побарувања 

 
Член 75 

(1) Народната банка има првенствено и безусловно 
право да ги намири побарувањата што произлегуваат 
од извршување на нејзините задачи од кои било парич-
ни средства, хартии од вредност и други средства што 
во време на пристигнувањето на побарувањето ги држи 
за сметка на соодветниот должник по кој било основ. 

(2) Не е допуштена судска постапка и не е дозволе-
но конкурентно побарување, кои би го одложиле оства-
рувањето на правата на Народната банка од ставот (1) 
на овој член. 

 
Имунитет од запленување на средства 

 
Член 76 

Против Народната банка или нејзиниот имот не мо-
же да се изрече мерка за запленување на средства, 
вклучувајќи злато, специјални права на влечење, книж-
ни и ковани пари, кредити, депозити или хартии од 
вредност и какви било приходи од тоа, пред донесува-
њето на конечна пресуда од надлежен суд. 

 
Одговорност за штета 

 
Член 77 

(1) Народната банка не одговара за штетите спрема 
трети лица што може да настанат поради мерките и 
активностите за зачувување на стабилноста и сигурно-
ста на одделна финансиска институција или банкарски-
от систем, освен кога се пречекорени нејзините овла-
стувања пропишани со овој закон. 

(2) За штетите од ставот (1) на овој член не одгова-
раат лицата кои се или биле супервизори, освен во слу-
чај кога тие со правосилна пресуда се осудени за кри-
вично дело во врска со работењето. 

(3) Вработените, гувернерот, вицегувернерите и не-
извршите членови на Советот на Народната банка, за 
време и по престанокот на работниот однос, односно 
ангажманот во Народната банка, не одговараат за ште-
тите спрема трети лица што ги предизвикале со извр-
шување на работните задачи доколку истите ги извр-
шувале во рамките на овластувањата утврдени со за-
кон.  
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Надоместок на трошоци 
 

Член 78 
Народната банка ги надоместува трошоците од суд-

ски постапки против вработените, гувернерот, вицегу-
вернерите и неизвршните членови на Советот на На-
родната банка во врска со нивниот работен однос, од-
носно ангажман во Народната банка, освен во случај 
ако бидат правосилно осудени за кривично дело во вр-
ска со работењето. 

 
XI. ОДНОСИ МЕЃУ НАРОДНАТА БАНКА  

И ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
 

Член 79 
Народната банка соработува и разменува информа-

ции со Европската централна банка и други институ-
ции и тела на Европската унија.  

 
XII. ЧЛЕНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
 

Општи одредби 
 

Член 80 
(1) Народната банка е составен дел на Европскиот 

систем на централни банки (во натамошниот текст: 
ЕСЦБ). 

(2) Народната банка ги извршува целите и задачите 
на ЕСЦБ во согласност со одредбите од Договорот за 
основање на Европската заедница, Статутот на ЕСЦБ и 
на Европската централна банка (во натамошниот текст: 
ЕЦБ), директно применливите прописи од Европската 
унија и одредбите од овој закон. 

 
Независност на Народната банка 

 
Член 81 

Без да е во спротивност со членот 5 од овој закон, 
Народната банка и членовите на Советот на Народната 
банка не бараат ниту примаат инструкции од институ-
ции и органи на Европската унија, од која било влада 
на земја членка  или од кој било друг орган. Институ-
циите и органите на Европската унија и владите на 
земјите членки не можат да влијаат на независноста на 
Народната банка, на  донесувањето и имплементација-
та на одлуките на Народната банка и на нејзините орга-
ни, ниту пак можат да одобруваат, отповикуваат, одло-
жуваат, поништуваат или на каков било начин да вли-
јаат на одлуките на Народната банка и на нејзините ор-
гани. 

 
Цели на Народната банка како дел од ЕСЦБ 

 
Член 82 

Народната банка ги поддржува општите економски 
политики на Европската унија со цел за исполнување 
на целите од членот 2 на Договорот за основање на 
Европската заедница, без да е во спротивност со целите 
од членот 6 на овој закон. Народната банка работи во 
согласност со принципот на отворена пазарна економи-
ја со слободна конкуренција и согласно со принципите 
од членот 4 на  Договорот за основање на Европската 
заедница. 

 
Запишување на капитал 

 
Член 83 

Народната банка запишува и уплатува капитал во 
ЕЦБ во согласност со членовите 28 и 29 од Статутот на 
ЕСЦБ и на ЕЦБ.  

Надлежности и овластувања за имплементација  
на политиката на девизен курс 

 
Член 84 

(1) При донесување на мерки поврзани со девизни-
от курс на домашната валута, Народната банка ги зема 
предвид заедничките интереси на земјите членки на 
Европската унија. 

(2) Советот на Европската унија во однос на поли-
тиката на девизен курс ги има сите овластувања од чле-
нот 111 на  Договорот за основање на Европската заед-
ница.  

 
Советодавна улога на ЕЦБ 

 
Член 85 

(1) Предлог-законите и прописите кои се однесува-
ат на области во надлежност на ЕЦБ се доставуваат на 
мислење до ЕЦБ. 

(2) Владата на Република Македонија ги доставува 
предлог-законите и прописите од ставот (1) на овој 
член до Народната банка за информирање. 

(3) За областите надвор од надлежноста на ЕЦБ, 
Владата на Република Македонија се консултира со 
Народната банка при подготовка на прописи кои се од-
несуваат на прашања поврзани со целите, задачите и 
надлежностите на Народната банка. 

 
Заштита на банкноти и ковани пари  

од фалсификување 
 

Член 86 
Со цел за ефикасно извршување на активностите 

поврзани со заштита на банкноти и монети од фалси-
фикување, Народната банка пропишува мерки во сог-
ласност со прописите на Европската унија. 

 
Забрана за кредитирање 

 
Член 87 

(1) Без да е во спротивност со членот 44 од овој за-
кон Народната банка, во согласност со членот 101 од 
Договорот за основање на Европската заедница, не мо-
же да одобрува кредитни линии на институции и тела 
од Европската унија, централните, регионалните и ло-
калните власти, други органи со јавни овластувања и 
јавни претпријатија кои се контролирани од земјите 
членки. 

(2) Народната банка не може директно да се стекну-
ва со должнички хартии од вредност издадени од лица 
и органи наведени во ставот (1) на овој член.  

(3) По исклучок, забраната од ставот (1) на овој 
член не се однесува на банки во државна сопственост 
кога тие добиваат ист третман како приватните кредит-
ни институции.  

(4) По исклучок, забраната од ставот (1) на овој 
член не се однесува на еднодневни заеми одобрени на 
владите на земји членки. Заемите мора да бидат врате-
ни до крајот на денот и исплатата не може да биде од-
ложена за следниот ден. 

 
Право на жалба при разрешување од функција 

 
Член 88 

Против одлуката за разрешување од функција, гу-
вернерот на  Народната банка има право на жалба пред 
Европскиот суд на правда. Сите други членови на Со-
ветот на Народната банка против одлуката на Собрани-
ето на Република Македонија за разрешување од функ-
ција имаат право да поведат управен спор пред надле-
жен суд во Република Македонија. 
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Членство во тела на ЕЦБ 
 

Член 89 
Гувернерот на Народната банка е член на Генерал-

ниот совет на ЕЦБ. 
 

Доверливост на податоци 
 

Член 90 
(1) Доставувањето на податоци до ЕЦБ како обвр-

ска пропишана во Статутот на ЕСЦБ и на ЕЦБ не се 
смета за објавување на доверливи податоци. 

(2) Доверливи податоци од Народната банка не се 
објавуваат на трети страни ни во случај кога се испол-
нети условите од членот 74 на овој закон, доколку та-
квото објавување е во спротивност со обврските и зада-
чите на Народната банка утврдени со одредбите од До-
говорот за основање на Европската заедница и Стату-
тот на ЕСЦБ и на ЕЦБ. 

 
Прибирање на статистички податоци 

 
Член 91 

Со цел за извршување на задачите и постигнување 
на целите на ЕЦБ, Народната банка учествува во при-
бирањето, обработката и дистрибуцијата на статистич-
ки податоци во согласност со членот 5 од Статутот на 
ЕСЦБ и на ЕЦБ и овој закон.  

 
Забрана за привилигиран пристап 

 
Член 92 

Во согласност со членот 102 од Договорот за осно-
вање на Европската заедница, забраната за привилиги-
ран пристап до финансиски институции од членот 45 
на овој закон се однесува и на институции и тела од 
Европската унија, централни, регионали, локални вла-
сти, други органи со јавни овластувања или јавни прет-
пријатија на земји членки од Европската унија. 

 
XIII. ВОВЕДУВАЊЕ НА ЕВРОТО КАКО ПАРИЧНА 

ЕДИНИЦА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Задачи на Народната банка  како дел на ЕСЦБ 

 
Член 93 

Во согласност со Договорот за основање на Европ-
ската заедница и Статутот на ЕСЦБ и  на ЕЦБ, Народ-
ната банка ги врши следниве задачи: 

1) учествува во спроведувањето на монетарната по-
литика на Европската унија; 

2) ги извршува девизните операции во согласност 
со членот 111 од Договорот за основање на Европската 
заедница; 

3) го чува и управува со делот од девизните резерви 
на Република Македонија кој не е пренесен на ЕЦБ и 

4) осигурува непречено функционирање на систе-
мите на плаќање. 

 
Задачи на Народната банка 

 
Член 94 

Не доведувајќи ги во прашање задачите од членот 
93 на овој закон и својата независност, Народната бан-
ка  ги врши и следниве задачи: 

1) регулира, издава дозволи и врши супервизија на 
кредитни институции и други финансиски институции 
на начин утврден со овој или друг закон; 

2) врши надзор над примената на прописите со кои 
се уредува девизното работење, менувачкото работење, 
вршењето услуги на брз трансфер на пари, системите 
за спречување на перење на пари и заштита на потро-
шувачите, во согласност со овој или друг закон; 

3) отвора сметки и прима средства на кредитни ин-
ституции, врши платен промет по тие сметки и одобру-
ва кредити на кредитни институции; 

4) собира и обработува статистички податоци; 
5) воспоставува, развива, регистрира и врши надзор 

над сигурноста, стабилноста и ефикасноста на систе-
мите за плаќање, порамнување и клиринг; 

6) врши работи на фискален агент за Република Ма-
кедонија и врши и други со закон определени работи за 
Република Македонија; 

7) донесува подзаконски прописи за работи од своја 
надлежност и 

8) врши други работи утврдени со други прописи, 
доколку не се во спротивност со задачите утврдени во 
членот 3 од Статутот на ЕСЦБ и на ЕЦБ. 

 
Учество во меѓународните монетарни  

институции 
 

Член 95 
Народната банка може да учествува во работата на 

меѓународните монетарни институции само со соглас-
ност на ЕЦБ. 
 

Учество во спроведување на монетарната  
политика 

 
Член 96 

(1) Народната банка како составен дел на ЕСЦБ 
учествува во спроведувањето на монетарната политика 
и спроведува монетарна контрола. 

(2) Во спроведувањето на монетарната политика 
Народната банка е должна да постапува во согласност 
со правните акти на ЕЦБ и прописите на другите над-
лежни тела на Европската унија.  

(3) Заради обезбедување на непречена примена на 
правните акти правните акти од ставот (1) на овој член, 
Народната банка со претходно мислење на ЕЦБ може 
да донесе акти за спроведување. 

(4) Актите од ставот (2) на овој член мора потполно 
да бидат во согласност со правните акти на ЕЦБ. 
 
Мерки за спречување на прекумерната ликвидност 

на пазарот 
 

Член 97 
Со цел за спречување на неконтролираното зголе-

мување на ликвидноста на пазарот кое би можело да 
настане на денот на усвојување на еврото како  парич-
на единица во Република Македонија, а заради обвр-
ските на банките и штедилниците да го прилагодат из-
носот на задолжителни резерви пропишан од Народна-
та банка со износот на задолжителни резерви пропи-
шан од ЕЦБ, Народната банка може во подзаконски 
акти да пропише мерки. 

 
Операции на отворен пазар и кредитни работи 

 
Член 98 

За остварување на целите и извршување на задачи-
те на ЕСЦБ, а во  согласност со членот 18 од Статутот 
на ЕЦБ, Народната банка може: 

1) да учествува на финансиските пазари преку ку-
пување и продавање на дефинитивна основа (промптно 
и термински) или со репо договори или со давање и зе-
мање во заем на побарувања, пазарни инструменти 
(кои гласат на валутата на заедницата или некоја друга 
валута) и благородни метали и 

2) да врши кредитни работи со банки и други учес-
ници на пазарот, преку давање на кредити врз основа 
на соодветно обезбедување. 
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Минимална задолжителна  
резерва 

 
Член 99 

(1) ЕЦБ може да побара од кредитните институции 
да држат минимална задолжителна резерва на сметка 
кај ЕЦБ и Народната банка заради остварување на це-
лите на монетарната политика и во согласност со чле-
нот 19 од Статутот на ЕСЦБ и на ЕЦБ. 

(2) Советот на Европската унија ги пропишува ус-
ловите, основата и процентот за пресметување на за-
должителна резерва, како и начинот и роковите за изд-
војување и одржување на задолжителната резерва. 

(3) Ако кредитната институција не се придржува 
кон барањето на ЕЦБ од ставот (1) на овој член, ЕЦБ 
може да и одреди на банката казнена камата и/или да и 
изрече друга санкција со сличен ефект. 

 
Други инструменти на монетарна  

контрола 
 

Член 100 
Народната банка применува и други инструменти 

на монетарна контрола утврдени од Управниот совет 
на ЕЦБ во согласност со членот 20 од Статутот на 
ЕСЦБ и на ЕЦБ. 

 
Девизни работи 

 
Член 101 

(1) Во согласност со одредбите од Договорот за ос-
новање на Европската заедница и членот 23 од Стату-
тот на ЕСЦБ и на ЕЦБ, Народната банка може: 

1) да воспостави односи со централните банки и 
финансиските институции со трети земји и, доколку е 
соодветно, со меѓународни организации; 

2) да купува и продава (промптно и термински) и на 
друг начин да ги стекнува сите видови на имот во 
странска валута и благородни метали; 

3) да го држи и да управува со имотот од точката 2 
на овој став и 

4) да ги врши сите други облици на банкарски 
трансакции во односите со трети земји и меѓународни 
организации, вклучувајќи и работи на давање и земање 
на заем. 

(2) Имотот во странска валута од ставот (1) точка 2 
на овој член ги вклучува и хартиите од вредност и сиот 
друг имот во која било странска валута или пресме-
тковна единица независно од обликот во кој се држи. 

 
Девизни резерви 

 
Член 102 

Имотот од членот 101 став (1) точка 2 на овој закон 
ги сочинува девизните резерви на Република Македо-
нија. 

 
Пренос на делот од девизните резерви  

на ЕЦБ 
 

Член 103 
(1) Народната банка е должна да пренесе дел од де-

визните резерви од членот 102 на овој закон на ЕЦБ во 
согласност со членот 30 од Статутот на ЕСЦБ и на 
ЕЦБ. 

(2) Народната банка може, доколку тоа и го довери 
ЕЦБ, во име и за сметка на ЕЦБ да управува со прене-
сениот дел од девизните резерви од ставот (1) на овој 
член, во согласност со насоките на ЕЦБ. 

Непреносливи девизни резерви на Република  
Македонија 

 
Член 104 

(1) Делот од девизните резерви од членот 102 на 
овој закон кој не е пренесен на ЕЦБ во согласност со 
членот 103 од овој закон ги сочинува девизните резер-
ви на Република Македонија кои ги чува и со нив упра-
вува Народната банка.  

(2) Девизните резерви на Република Македонија од 
ставот (1) на овој член се дел од билансот на Народна-
та банка. 

(3) Народната банка управува со девизните резерви 
од ставот (1) на овој член во согласност со сопствените 
политики, почитувајќи ги принципите на сигурност, 
ликвидност и профитабилност при вложување. 

(4) За трансакции со непреносливите девизни резер-
ви и трансакции со средствата од тековните девизни 
сметки на Република Македонија кои го надминуваат 
износот утврден со насоките на Управниот совет во 
согласност со членот 31 од Статутот на ЕСЦБ и на 
ЕЦБ,  потребна е согласност од ЕЦБ. 

(5) По исклучок на ставот (4) од овој член, соглас-
ност од ЕЦБ не е потребна во случај на извршување на 
трансакција која произлегува од исполнување на обвр-
ски кон меѓународни организации од членот 101 на 
овој закон. 
 

Издавање на книжни и ковани пари 
 

Член 105 
(1) Народната банка може да издава книжни пари 

кои гласат на евра во рамките на лимитите поставени 
од ЕЦБ, а во согласност со одредбите од Статутот на 
ЕСЦБ и на ЕЦБ и одредбите од Договорот за основање 
на Европската заедница. 

(2) Народната банка може да издава ковани пари 
кои гласат на евра со дозвола на ЕЦБ за количината на 
издавање. Народната банка ќе ги применува правилата 
за деноминација и техничка спецификација на ковани-
те пари во согласност со релевантните прописи на 
Европската унија. 

 
Пропишување на изгледот на кованите пари 

 
Член 106 

Народната банка учествува во утврдување на  изг-
ледот на кованите пари што ги издава, при што ги при-
менува релевантните прописи на Европската унија. 

 
Системи за порамнување на платните трансакции 

 
Член 107 

(1) Народната банка обезбедува услови за непрече-
но и ефикасно функционирање на системот за порам-
нување на платните трансакции во рамките на Европ-
ската унија и надвор од неа, применувајќи ги притоа 
прописите на ЕЦБ и прописите на други надлежни тела 
на Европската унија. 

(2) Заради обезбедување на непречена примена на 
прописите од ставот (1) на овој член Народната банка 
може, со согласност на ЕЦБ, да донесе акти за спрове-
дување. 

(3) Актите од ставот (2) на овој член мора во целост 
да бидат усогласени со прописите на ЕЦБ и прописите 
на други надлежни тела на Европската унија. 

 
Задачи и овластувања на Советот  

на Народната банка 
 

Член 108 
Советот на Народната банка е надлежен за: 
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1) донесување на финансискиот план на Народната 
банка; 

2) донесување на извештаите од членот 61 на овој 
закон; 

3) издавање и одземање на дозвола за работа на 
платните системи и донесување на подзаконските про-
писи со кои се пропишува начинот на нивната работа, 
доколку е овластен за нивно донесување со овој закон 
и со Статутот на ЕСЦБ и на ЕЦБ; 

4) донесување на подзаконските прописи со кои се 
уредува издавањето на ковани пари, доколку за нивно-
то донесување е овластена со овој закон и Статутот на 
ЕСЦБ и на ЕЦБ, како и со релевантни прописи на 
Европската унија; 

5) одредување на стратегија и политика за управу-
вање со непренесениот дел од девизните резерви; 

6) одлучување за членство на Народната банка во 
меѓународни институции и организации и 

7) одлучување за членство на Народната банка во 
меѓународните монетарни институции за кои е потреб-
на согласност на ЕЦБ. 

 
Членство во телата на ЕЦБ 

 
Член 109 

Гувернерот на Народната банка е член на Управни-
от совет на ЕЦБ. 

 
Капитал на Народната банка 

 
Член 110 

На денот на воведувањето на еврото како парична 
единица во Република Македонија капиталот на На-
родната банка во износ од  1.289.789.232 денари се пре-
твора во евра според утврдената стапка на конверзија 
(денар/евро). 

 
Финансиски извештаи на Народната банка 

 
Член 111 

(1) Народната банка составува финансиски изве-
штаи во согласност со сметководствените правила и 
упатства на ЕЦБ. 

(2) Во годишиот финансиски извештај на Народна-
та банка се прикажува и делот на монетарни приходи 
на ЕСЦБ и на ЕЦБ кој е определен од ЕЦБ согласно со 
Статутот на ЕСЦБ и на ЕЦБ, а настанува со спроведу-
вање на заедничка монетарна политика. 

 
Избор на ревизор 

 
Член 112 

Одлуката за избор на независен надворешен реви-
зор на финансиските извештаи на Народната банка се 
донесува во согласност со Статутот на ЕСЦБ и на ЕЦБ. 

 
Подзаконски прописи 

 
Член 113 

За применување на насоките на ЕЦБ кои се однесу-
ваат на областите во надлежност на ЕЦБ Народната 
банка, со согласност на ЕЦБ, донесува подзаконски 
прописи. 

 
Санкции на ЕЦБ 

 
Член 114 

(1) Народната банка го применува системот на 
санкции на ЕЦБ во областите кои ЕЦБ ги уредува со 
свои прописи, во согласност со Договорот за основање 
на Европската заедница. 

(2) Народната банка учествува во постапката за 
изрекување на санкции од страна на ЕЦБ, во соглас-
ност со прописите на ЕЦБ и други прописи на телата 
на Европската унија. 

 
XIV. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Прекршочен орган 

 
Член 115 

(1) За прекршоците од членовите 117, 118, 119 и 
120 на овој закон Народната банка покренува прекр-
шочна постапка и изрекува прекршочни санкции. 

(2) За прекршоците предвидени во членовите 121 и 
122 од овој закон прекршочна постапка води и прекр-
шочна санкција изрекува надлежен суд. 

(3) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој 
член ја спроведува Комисијата за одлучување по пре-
кршок (во натамошниот текст: Комисијата за прекршо-
ци) која е составена од лица вработени во Народната 
банка и назначени од гувернерот. 

(4) Гувернерот го определува бројот, квалификаци-
ите и работното искуство на членовите на Комисијата 
за прекршоци. 

(5) Членовите на Комисијата за прекршоци се наз-
начуваат за период од пет години со право на повторно 
назначување. 

(6) Само дипломиран правник, со положен правoсу-
ден испит, може да биде назначен за претседатeл на 
Комисијата за прекршоци. 

(7) Комисијата за прекршоци усвојува деловник за 
својата работа по претходно одобрение од гувернерот. 

 
Член 116 

Работа на Комисијата за прекршоци 
 
(1) Член на Комисијата за прекршоци може да биде 

отповикан во следниве случаи: 
1) по истек на времето за кое е назначен за член; 
2) на негово барање; 
3) со исполнување на условите за старосна пензија 

согласно со закон; 
4) доколку се утврди дека е трајно неспособен за 

работа; 
5) ако е осуден со правосилна судска пресуда за 

кривично дело; 
6) ако се утврди прекршување на прописите за во-

дење на прекршочната постапка со правосилна судска 
одлука; 

7) доколку не ги исполни обврските кои произлегу-
ваат од работењето во Комисијата за прекршоци или 

8) доколку не извести за судир на интереси за слу-
чајот за кој Комисијата за прекршоци донесува одлука. 

(2) Предлог за разрешување на член на Комисијата 
за прекршоци во случаите од ставот (1) точки од 3 до 8 
на овој член поднесува претседателот на Комисијата за 
прекршоци до гувернерот на Народната банка. 

(3) Членовите на Комисијата за прекршоци се неза-
висни во своето работење и донесуваат одлука врз ос-
нова на прописите, нивно експертско знаење и нивното 
лично уверување. 

(4) Одлуката на Комисијата за прекршоци се смета 
за усвоена кога ќе биде изгласана од мнозинството на 
нејзините членови. 

       
Член 117 

(1) Глоба во износ од 15.000 до 20.000 евра во де-
нарска противвредност ќе им се изрече на банка, фили-
јала на странска банка и штедилница, доколку не е во 
согласност со обврската за задолжителна резерва или 
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ако не е во согласност со условите, основата и процен-
тот за пресметување на задолжителна резерва, како и 
начинот и роковите за издвојување и одржување на за-
должителната резерва (член 20). 

(2) Глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денар-
ска противвредност   ќе му се изрече на одговорното 
лице во банката, филијалата на странска банка и ште-
дилница за прекршокот од ставот (1) на овој член.       

 
Член 118 

(1) Глоба во износ од 15.000 до 20.000 евра во де-
нарска противвредност ќе му се изрече на правно лице 
кое без претходна писмена дозвола од Народната банка 
ќе изврши репродукција на книжни ковани пари кои се 
законско средство за плаќање во Република Македони-
ја или ќе креира предмети кои по својот дизајн емити-
раат такви книжни и ковани пари (член 30).  

(2) Глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на одговорното ли-
це во правното лице за прекршокот од ставот (1) на 
овој член. 

 
Член 119 

Глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршокот на фи-
зичко лице кое без претходна писмена дозвола од На-
родната банка ќе изврши репродукција на книжни и ко-
вани пари кои се законско средство за плаќање во Ре-
публика Македонија или ќе креира предмети кои по 
својот дизајн имитираат такви книжни и ковани пари 
(член 30). 

 
Член 120 

(1) Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе им се изрече за сторен прекр-
шок на банка, филијала на странска банка, штедилница 
и друго правно лице кое е должно да доставува стати-
стички податоци и информации доколку: 

1) не ги достави или ненавремено ги достави до На-
родната банка статистичките податоци и информации 
согласно со членот 36 од овој закон и 

2) не доставува или ненавремено доставува подато-
ци и информации до Народната банка за водење на 
Кредитниот регистар (член 39). 

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице 
во банка, филијала на странска банка, штедилница или 
правно лице кое е должно да доставува статистички 
податоци и информации за прекршокот од ставот (1) на 
овој член. 

 
Член 121 

Глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршокот на физичко 
лице кое нема да ги достави или ненавремено ги доста-
ви до Народната банка статистичките податоци и ин-
формации согласно со  членот 36 од овој закон.  

  
Член 122 

Глоба во износ од 6.000 до 10.000 евра во денарска 
противвредност ќе им се изрече за прекршок на гувер-
нерот, вицегувернерите и неизвршните членови на Со-
ветот на Народната банка, доколку: 

1) за време на мандатот вршат други професии 
(член 50 став (3)); 

2) не дадат писмена изјава за одредено прашање во 
случај нивната објективност да е загрозена поради су-
дир на интереси во поглед на тоа прашање и не се иззе-
мат од донесувањето на одлуката (член 70) и  

3) обелоденат класифицирана информација со соодве-
тен степен на тајност, без оглед на начинот на кој ја доз-
нале при извршувањето на нивната функција (член 74). 

Член 123 
Глоба во износ од 4.000 до 8.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на врабо-
тен во Народната банка доколку обелодени класифици-
рана информација со соодветен степен на тајност, без 
оглед на начинот на кој ја дознал при извршувањето на 
неговите должности (член 74). 

 
Член 124 

(1) Прекршочната постапка предвидена со овој за-
кон не може да се поведе ниту да се води по истекот на 
две години од денот на сторувањето на прекршокот. 

(2) Рокот за застарувањето се прекинува со секое 
процесно дејство преземено од надлежен орган заради 
гонење на сторителот на прекршокот.  

(3) Со секое прекинување на рокот од ставот (2) на 
овој член застареноста почнува одново да тече, но пре-
кршочната постапка не може да се поведе ниту поната-
му да се води по истекот на четири години од денот ко-
га прекршокот е сторен. 

 
XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 125 

(1) Гувернерот и вицегувернерите на Советот на 
Народната банка избрани од Собранието на Република 
Македонија до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, остануваат на должност се до истекот на нивниот 
мандат. 

(2) Надворешните членови на Советот на Народна-
та банка избрани од Собранието на Република Македо-
нија до денот на влегувањето во сила на овој закон ста-
нуваат неизвршни членови на Советот на Народната 
банка и остануваат на должност се до истекот на нив-
ниот мандат. 

(3) Гувернерот, вицегувернерите и неизвршните 
членови на Советот на Народната банка се должни во 
рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон да се усогласат со одредбите од членот 50 од овој 
закон. 

(4) Вицегувернерот избран од Собранието на Ре-
публика Македонија до денот на влегувањето во сила 
на овој закон кој не е член на Советот на Народната 
банка, станува член на Советот на Народната банка на 
денот на истекување на мандатот на кој било неизвр-
шен член на  Советот на Народната банка. 
 

Член 126 
(1) Подзаконските  прописи предвидени со овој за-

кон ќе се донесат во рок од девет месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

(2) До влегувањето во сила на прописот од ставот 
(1) на овој член ќе се применуваат постојните прописи. 

 
Член 127 

(1) Одредбите од Главата XII. Членство на Републи-
ка Македонија во Европската унија со членовите 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 94 на 
овој закон ќе се применуваат од денот на пристапува-
њето на Република Македонија во Европската унија. 

(2) Одредбите од Главата XIII. Воведување на евро-
то како парична единица на Република Македонија со 
членовите 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105,106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 и 115 на 
овој закон ќе се применуваат од денот на воведувањето 
на еврото како парична единица на Република Македо-
нија.  

 
Член 128 

 (1) На денот на пристапувањето на Република Ма-
кедонија во Европската унија, престануваат да важат 
одредбите од членовите 6 став (2), 44 и одредбата на 
членот 79  на овој закон.  



Стр. 100 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

(2) Со денот на пристапувањето на Република Ма-
кедонија во Европската унија, за прекршоците од чле-
нот 120 на овој закон прекршочна постапка ќе води 
надлежен суд. 

 
Член 129 

На денот на воведувањето на еврото како парична 
единица во Република Македонија престануваат да ва-
жат одредбите од членовите 7, 12 став (1), 14 став (1), 
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40 
став (1), 47 точки 1, 2, 15, 16, 18 и 20, 48 став (1) точки 
2, 4 и 6, 60 став (1), 65, 73 став (1) точки 2 и 3 и став (2) 
точки 2 и 3, 84, 115 ставови (1), (3), (4), (5), (6) и (7), 
116, 117,118 и 119 на овој закон. 

 
Член 130 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-
станува да важи Законот за Народната банка на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 3/2002,51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 
и 129/2006). 

 
Член 131 

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

____________ 
 

L I G J 
PËR BANKEN POPULLORE TË REPUBLIKES  

SË MAQEDONISE 
 

I.  DISPOZITA TË PERGJITHSHME 
 

Lenda e rregullimit 
 

Neni 1 
Me kete ligj rregullohen organizimi dhe puna e Bankes 

Popullore të Republikes së Maqedonise, detyrat dhe autori-
zimet e Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise 
nga dita e aderimit të Republikes së Maqedonise në Unio-
nin Evropian dhe detyrat dhe autorizimet e Bankes Popul-
lore të Republikes së Maqedonise pas aplikimit të euros si 
njesi monetare në Republiken e Maqedonise.    

 
Rethi juridik 

 
Neni 2 

(1) Ky ligj ka perparesi para ligjeve tjera.   
(2) Gjate zbatimit të ketij ligji, çdo nocion i cili nuk 

eshte perkufizuar me kete ligj, e ka kuptimin që eshte per-
kufizuar me ligj tjeter.   

(3) Nese me kete ligj ndonje ceshtje lidhur me organizi-
min dhe punen e Bankes Popullore të Republikes së Maqe-
donise (në tekstin e metejme: Banka Popullore) nuk eshte 
rregulluar, në atë rast zbatohen dispozitat e ligjit tjeter në të 
cilin eshte rregulluar ajo ceshtje. 

(4) Dispozitat e ketij ligj nuk mund të ndryshohen, plo-
tesohen ose shfuqizohen teresisht ose pjeserisht me dispo-
zita nga ligji tjeter.   

 
Statusi juridik 

 
Neni 3 

(1) Banka Popullore eshte banke qendrore e Republikes 
së Maqedonise.  

(2) Banka Popullore eshte person juridik me pavaresi 
administrative, financiare dhe menaxhuese.  

(3) Banka Popullore ka autorizime për arritjen e qelli-
meve dhe për kryerjen e detyrave të percaktuara me kete 
ligj.  

Aftesia juridike 
 

Neni 4 
Banka Popullore si person juridik ka aftesi juridike që 

të veproje në qarkullimin juridik, kryesisht kur:  
1) lidh marreveshje;  
2) ngrit procedura juridike dhe eshte lende e të njejtave 

dhe    
3) fiton, menaxhon, ruan dhe disponon me pronen e vet 

të tundshme dhe të patundshme.  
 

Pavaresia 
 

Neni 5 
(1) Banka Popullore eshte e pavarur gjate arritjes së 

qellimeve dhe detyrave dhe eshte pergjegjese në kushte 
dhe në menyre të percaktuar me kete ligj. 

(2) Banka Popullore, anetaret e Keshillit të Bankes Po-
pullore dhe të punesuarit në Banken Popullore nuk guxojne 
të pranojne dhe të kerkojne instruksione nga organet e 
pushtetit shteteror, organet e komunave, organet e qytetit të 
Shkupit dhe nga ciletdo persona tjere fizike dhe/ose juridi-
ke.     

(3) Vendimet e Keshillit të Bankes Popullore nuk gu-
xojne të miratohen,  shfuqizohen, abrogohen ose ndrysho-
hen nga organet dhe personat nga paragrafi (2) i ketij neni. 

(4) Pavaresia e Bankes Popullore respektohet në çdo 
kohe dhe asnjeri nga organet dhe/ose personat nga paragra-
fi (2) i ketij neni, nuk guxojne të ndikojne te anetaret e 
Keshillit të Bankes Popullore dhe te të punesuarit në Ban-
ken Popullore gjate kryerjes së funksioneve të tyre, perka-
tesisht puneve, e as në aktivitetet e Bankes Popullore. 

 
Qellime 

 
Neni 6 

(1) Qellimi kryesor i Bankes Popullore eshte arritja dhe 
mbajtja e stabilitetit të cmimeve. 

(2) Qellim tjeter i Bankes Popullore që lidhet me qelli-
min kryesor, eshte që të kontribuoje në mbajtjen e sistemit 
financiar stabil, konkurrues dhe të orientuar sipas tregut. 

(3) Banka Popullore e perkrah politiken e pergjithshme 
ekonomike, pa u rrezikuar realizimi i qellimit të percaktuar 
në paragrafin (1) të ketij neni dhe në pajtim me parimin e 
ekonomise së hapur të tregut me konkurrence të lire.  

 
Detyra 

 
Neni 7 

Për realizimin e qellimeve nga neni 6 i ketij ligji, Ban-
ka Popullore i kryen detyrat në vijim:  

1) e percakton dhe e zbaton politiken monetare;   
2) merr pjese në percaktimin e regjimit të kursit devi-

zor;   
3) e percakton dhe e zbaton politiken e kursit devizor;  
4) i ruan dhe menaxhon me rezervat devizore; 
5) leshon dhe menaxhon me kartemonedha dhe moned-

ha të Republikes së Maqedonise;    
6) i evidenton dhe ndjek operacionet kreditore me jash-

te dhe e perpilon bilancin pagesor të Republikes së Maqe-
donise;    

7) grumbullon dhe perpilon të dhena statistikore për kr-
yerjen e detyrave në pajtim me ligj;   

8) vendos, zhvillon, regjistron dhe kryen mbikeqyrje 
mbi sigurine, stabilitetin dhe efikasitetin e sistemeve për 
pagese, barazim dhe kliring;   

9) rregullon, leshon leje dhe kryen supervizion të ban-
kave, kursimoreve, shoqerive për emetimin e parave ele-
ktronike dhe të institucioneve tjera financiare në menyre të 
percaktuar me kete ligj ose me ligj tjeter;     
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10) kryen mbikeqyrje mbi zbatimin e dispozitave me të 
cilat rregullohet puna devizore, puna shkembyese, kryerja e 
sherbimeve për transfert të shpejte të parave, sistemet për 
parandalimin e larjes së parave dhe mbrojtja e konsumato-
reve, në pajtim me kete ligj ose ligj tjeter;      

11) kryen pune të agjentit fiskal të Qeverise të Republi-
kes së Maqedonise;    

12) merr pjese në institucionet dhe organizatat nder-
kombetare lidhur me ceshtjet që jane në kompetence të saj;    

13) organizon tregtim dhe barazim të letrave me vlere 
në tregje, nepermjet sportelit dhe    

14) kryen aktivitete tjera lidhur me kryerjen e detyrave 
të saj në pajtim me kete ligj dhe ligj tjeter.   

 
Interesi publik 

 
Neni 8 

Stabiliteti i sistemit bankar dhe masat që merren për arrit-
jen dhe mbajtjen e stabilitetit të tij, jane me interes publik.  

 
Parimet për menaxhim të mire 

 
Neni 9 

(1) Banka Popullore i aplikon autorizimet që i ka në 
pajtim me parimet për menaxhim të mire. Banka Popullore 
nuk i aplikon autorizimet për realizimin e qellimeve për të 
cilat nuk i eshte dhene autorizim, ose më teper nga ajo që 
eshte e nevojshme që ta arrije qellimin për të cilin i eshte 
dhene autorizimi.  

(2) Vendimet e Bankes Popullore jane të paanshme dhe 
bazohen në parakushte objektive dhe baze të arsyeshme 
dhe zbatohen në menyre të drejte, jodiskriminuese dhe të 
matur.   
 

Selia dhe vula 
 

Neni 10 
(1) Selia e Bankes Popullore eshte në Shkup.  
(2) Banka Popullore ka vule në të cilen qendron emri i 

Bankes Popullore i shkruar në gjuhen maqedonase me alfa-
bet cirilik dhe stema e Republikes së Maqedonise.   

 
Procedura administrative 

 
Neni 11 

(1) Gjate procedures për miratimin e akteve të vecanta 
administrative për të cilat sipas ketij ligji dhe ligji tjeter 
vendos guvernatori, zbatohen dispozitat e Ligjit për proce-
dure të pergjithshme administrative, nese nuk eshte e rre-
gulluar ndryshe me kete ligj ose me ligj tjeter.    

(2) Kunder vendimeve të guvernatorit të miratuara në 
procedure administrative nuk lejohet ankese, ndersa mund 
të ngritet kontest administrativ pervec nese nuk eshte rre-
gulluar ndryshe me kete ligj ose me ligj tjeter.  

(3) Dispozitat nga paragrafi (2) i ketij neni nuk kane të 
bejne me aktet e miratuara nga guvernatori i Bankes Popul-
lore në procedurat për furnizime publike.  

 
II.  KAPITALI, REZERVA DHE FITIMI 

 
Kapitali 

 
Neni 12 

(1) Kapitali i Bankes Popullore në diten e hyrjes në fu-
qi të ketij ligji eshte 1 289 789 232 denare.  

(2) Kapitali i Bankes Popullore eshte në pronesi të Re-
publikes së Maqedonise dhe i njejti nuk mund të bartet ose 
të jete lende e cfaredo ngarkese.  

(3) Kapitali i Bankes Popullore mund të rritet me ven-
dim të Kuvendit të Republikes së Maqedonise, me propo-
zim të Bankes Popullore.  

(4) Kapitali i Bankes Popullore nuk guxon të zvogelo-
het.  

Rezervat 
 

Neni 13 
(1) Banka Popullore hap dhe mban llogari për rezerve 

të pergjithshme dhe llogari për rezerva të revalorizuara.   
(2) Rezerva e pergjithshme shfrytezohet vetem për 

mbulimin e humbjeve të Bankes Popullore.  
(3) Rezervat e revalorizuara formohen nga të hyrat e 

parealizuara nga pozicionet në valuta të huaja, ari, instru-
mente financiare dhe mjete tjera.  

(4) Banka Popullore pas pelqimit të marre paraprakisht 
nga Qeveria e Republikes së Maqedonise, mund të hape 
llogari për rezerva speciale për mbulimin e shpenzimeve 
për dedikime të parapara paraprakisht. 

 
Fitimi, humbja dhe rezultati financiar për shperndarje 

 
Neni 14 

(1) Fitimi neto ose humbja e Bankes Popullore, perca-
ktohet në pajtim me Standardet nderkombetare për njoftim 
financiar.  

(2) Rezultati financiar për shperndarje, shperndahet në 
pajtim me nenin 15 të ketij ligji, ndersa percaktohet në 
menyren në vijim:  

1) nga fitimi neto merret shuma e pergjithshme e të 
hyrave të parealizuara të revalorizuara dhe shuma e njejte 
në teresi bartet në llogarite e rezervave të revalorizuara dhe   

2) nga llogarite e rezervave të revalorizuara merret shu-
ma e të hyrave të parealizuara të cilat jane hequr nga fitimi 
neto nga vitet paraprake, e të cilat jane realizuar në vitin fi-
nanciar rrjedhes, dhe e njejta shtohet në rezultatin financiar 
për shperndarje të percaktuar në piken 1 të ketij paragrafi.   

(3) Shpenzimet e parealizuara të revalorizuara mbulo-
hen nga llogarite perkatese për rezervat e revalorizuara, de-
ri sa saldoja e ketyre llogarive nuk reduktohet në zero, e 
pastaj të njejtat mbulohen sipas rendit në vijim:   

1) nga fitimi i realizuar në vitin rrjedhes;  
2) nga llogaria për rezerve të pergjithshme dhe 
3) nga kapitali. 
 
Sistemimi i rezultatit financiar për shperndarje 

 
Neni 15 

(1) Në afat prej kater muajsh pas mbarimit të vitit fi-
nanciar, Keshilli i Bankes Popullore e sistemon rezultatin 
financiar për shperndarje në menyre në vijim:    

 1) 70% në rezervat e pergjithshme, deri në arritjen e 
nivelit të kapitalit themelor nga neni 12 paragrafi (1) i ketij 
ligji, perkatesisht 15% pas arritjes së nivelit të kapitalit the-
melor nga neni 12 paragrafi (1)  i ketij ligji, ndersa  

2) mbetjen në Buxhetin e Republikes së Maqedonise.   
(2) Shperndarja e të hyrave të Bankes Popullore mund 

të kryhet vetem në menyren e percaktuar në paragrafin (1) 
të ketij neni.  

(3) Nese në fund të vitit financiar, Banka Popullore tre-
gon rezultat negativ për shperndarje, i njejti mbulohet së 
pari nga llogaria për rezervat e pergjithshme, e pastaj nga 
kapitali.  

 
Mbulimi i deficitit në kapital 

 
Neni 16 

(1) Kur sipas raporteve financiare vjetore të reviduara 
të Bankes Popullore, vlera e aktives së saj eshte më e ulet 
nga shuma e detyrimeve të saj dhe kapitalit, Banka Popul-
lore, me rekomandim të shoqerise për revizion, e vlereson 
gjendjen dhe perpilon raport për shkaqet dhe madhesine e 
deficitit të kapitalit, në periudhe jo më të gjate se 30 dite 
kalendarike nga marrja e rekomandimit.       

(2) Pasi Keshilli i Bankes Popullore da ta miratoje ra-
portin nga paragrafi (1) i ketij neni, Banka Popullore pa-
rashtron kerkese në Qeverine e Republikes së Maqedonise 
që ta mbuloje deficitin e percaktuar të kapitalit.  
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(3) Qeveria e Republikes së Maqedonise në periudhe jo 
më të gjate se 60 dite kalendarike nga pranimi i kerkeses, e 
bart në Banken Popullore shumen e nevojshme të mjeteve, 
edhe atë në para ose në letra debitore bartese me vlere me 
afat të caktuar të maturimit, të cilat jane emetuar sipas 
shkalles së kamates të tregut që dominojne në Republiken e 
Maqedonise.      

 
Hapja e llogarive 

 
Neni 17 

(1) Për realizimin e aktiviteteve, Banka Popullore 
mund të hape dhe mbaje llogari, duke i perfshire edhe llo-
garite për letra me vlere:  

1) të bankave, kursimoreve, shtepive brokere, organeve 
të pushtetit shteteror dhe ndermarrjeve publike të themelu-
ara nga shteti dhe  

2) të bankave të huaja, bankave të huaja qendrore, insti-
tucioneve nderkombetare financiare, e ku eshte e persh-
tatshme për qeverite e vendeve dhe organizatave tjera nder-
kombetare.  

(2) Banka Popullore nuk guxon të hape llogari për per-
sona fizike dhe juridike, pervec për ato nga paragrafi (1) i 
ketij neni.   

(3) Banka Popullore mund të hape llogari te depozitaret 
dhe te bankat e huaja qendrore, bankat e huaja dhe institu-
cionet financiare nderkombetare.  

(4) Keshilli i Bankes Popullore i percakton kushtet e 
pergjithshme për hapjen e llogarive nga paragrafi (1) i ketij 
neni.  

   
Sherbime rojtare të prones 

 
Neni 18 

(1) Banka Popullore mund të siguroje sherbime rojtare 
të prones të institucioneve financiare, duke i perfshire edhe 
fondet pensionale në pajtim me ligjin dhe për kete arketon 
kompensim që eshte perkates me shpenzimet e percaktuara 
me ligj.  

(2) Keshilli i Bankes Popullore i percakton kushtet në 
të cilat i siguron sherbimet rojtare të prones.  

 
III.  OPERACIONET MONETARE DHE TË TJERA 
 

Operacionet e tregut të hapur dhe punet kreditore 
 

Neni 19 
(1) Për arritjen e qellimeve dhe kryerjen e detyrave me 

kete ligj, Banka Popullore mund t'i realizoje operacionet në 
vijim:  

1) të punoje në tregjet financiare me emetimin e letrave 
me vlere për qellime monetare, blerjen dhe shitjen e bazes 
definitive (momentale dhe me afat) ose me marreveshje re-
po dhe me dhenien ose marrjen hua të kerkesave dhe in-
strumenteve të tregut, si dhe metaleve fisnike dhe   

 2) të kryeje pune kreditore me banka të cilat punojne 
në Republiken e Maqedonise, nepermjet dhenies së kredise 
në baze të sigurimit perkates.  

(2) Keshilli i Bankes Popullore i percakton kushtet e 
pergjithshme dhe rregullat për realizimin e operacioneve 
dhe puneve kreditore nga paragrafi (1) i ketij neni.   

  
Rezerva e detyrueshme 

 
Neni 20 

(1) Për realizimin e qellimeve të politikes monetare, 
Banka Popullore mund t'u percaktoje detyrim bankave, fili-
aleve të bankave të huaja dhe kursimoreve që të mbajne re-
zerva të detyrueshme në llogari në Banken Popullore. Re-
zerva e detyrueshme eshte e njejte sipas kategorive të det-
yrimeve në nivel të bankave, kursimoreve dhe filialeve të 
bankave të huaja, veç e veç. Banka Popullore mund të pa-
guaje kompensim të rezerves së detyrueshme.  

(2) Keshilli i Bankes Popullore i percakton kushtet, ba-
zen dhe perqindjen për llogaritjen e rezerves së detyruesh-
me, si dhe menyren dhe afatet për ndarjen dhe mbajtjen e 
rezerves së detyrueshme.  

(3) Në rast të mospermbushjes së detyrimeve të perca-
ktuara në paragrafin (1) të ketij neni, Banka Popullore 
mund të arketoje kamate ndeshkuese dhe të ndermarre ma-
sa tjera të parapara me ligj.  

 
Instrumente tjera të politikes monetare 

 
Neni 21 

Keshilli i Bankes Popullore me dy të treten e shumices 
nga numri i pergjithshem i anetareve, mund të vendose për 
perdorimin e instrumenteve tjera të politikes monetare për 
të cilat konsideron se jane të pershtatshme për realizimin e 
qellimeve nga neni 6 i ketij ligji.  

 
Kreditor në instance të fundit 

 
Neni 22 

(1) Banka Popullore, në rrethana ekskluzive dhe në 
kushte të percaktuara nga Keshilli i Bankes Popullore, 
mund të veproje si kreditor në instance të fundit për bankat 
në Republiken e Maqedonise.  Banka Popullore i miraton 
kredi në instance të fundit bankes ose në dobi të bankes për 
periudhe deri në 90 dite kalendarike, e cila në baze të pro-
gramit të masave të pergatitura nga banka, mund të vazh-
dohet edhe për më së shumti 90 dite kalendarike.  

(2) Banka Popullore mund të miratoje kredi në instance 
të fundit vetem, nese:  

1) banka sipas mendimit të Bankes Popullore eshte sol-
vente;   

2) kredia miratohet për permiresimin e likuiditetit dhe  
3) banka garanton sigurim perkates.  
(3) Keshilli i Bankes Popullore i percakton llojet dhe 

vleren e sigurimit nga paragrafi (2) pika 3 e ketij neni.   
(4) Nese Banka Popullore konstaton se banka nuk 

mund ta realizoje programin nga paragrafi (1) i ketij neni, 
ndermerr masa në pajtim me Ligjin për banka.    

 
IV.  REGJIMI I KURSIT DEVIZOR DHE REZERVAT 

DEVIZORE 
 

Regjimi i kursit devizor 
 

Neni 23 
Regjimi i kursit devizor kontraktohet bashkerisht 

ndermjet Qeverise së Republikes së Maqedonise dhe Ban-
kes Popullore, pa u rrezikuar qellimi themelor për arritjen 
dhe mbajtjen e stabilitetit të cmimeve.    

 
Perberja e portofolit të rezervave devizore 

 
Neni 24 

(1) Banka Popullore kryen transaksione me mjete të 
huaja dhe menaxhon me rezervat devizore në pajtim me 
praktikat më të mira nderkombetare dhe qellimin kryesor-
arritjen dhe mbajtjen e stabilitetit të cmimeve, duke i respe-
ktuar parimet e sigurise, likuiditetit dhe profitabilitetit.   

(2) Banka Popullore në portofolin e vet të mjeteve të 
huaja mund t'i mbaje të gjitha ose disa nga llojet e mjeteve 
në vijim:  

1) arin dhe metalet tjera fisnike të cilat i mban Banka 
Popullore ose të cilat mbahen për llogari të Bankes Popul-
lore, duke i perfshire saldot e llogarive që i paraqesin ari 
dhe metalet tjera fisnike;  

2) kartemonedhat dhe monedhat të denominuara në va-
luta të lira konvertibile të huaja të cilat i mban, ose mbahen 
për llogari të Bankes Popullore;  
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3) kerkesat dhe depozitat nderbankare të pagueshme me 
kerkese ose në afat të shkurter, të denominuara në valute të lire 
konvertibile të huaj dhe të cilat mbahen në llogari të Bankes 
Popullore, te bankat e huaja qendrore, institucionet e huaja fi-
nanciare ose institucionet financiare nderkombetare;  

4) letrat debitore me vlere me të cilat mund të tregtohet 
në treg, të denominuara në valuta të lira konvertibile të hu-
aja, të emetuara nga qeverite e vendeve tjera ose pas të ci-
lave qendrojne qeverite e vendeve tjera, bankat e huaja 
qendrore, institucionet e huaja financiare ose institucionet 
financiare nderkombetare;   

5) kerkesat nga institucionet financiare nderkombetare 
të cilat dalin nga riblerja, shitja dhe blerja e serishme dhe 
marreveshjet për dhenien hua të letrave me vlere për letrat 
debitore me vlere nga pika 4 e ketij paragrafi;  

6) pjesemarrjet kapitale në institucionet financiare 
nderkombetare,  

7) të drejtat speciale të terheqjes të cilat mbahen në llo-
gari të Republikes së Maqedonise në Fondin Monetar 
Nderkombetar dhe  

8) pozicionin e rezervave të Republikes së Maqedonise 
në Fondin Monetar Nderkombetar.  

 
V.  KARTEMONEDHAT DHE MONEDHAT 

 
Emetimi i kartemonedhave dhe monedhave 

 
Neni 25 

(1) Banka Popullore ka të drejte ekskluzive të emetoje 
kartemonedha dhe monedha.   

(2) Vetem kartemonedhat dhe monedhat të emetuara 
nga Banka Popullore, të cilat nuk jane të terhequra nga qar-
kullimi, jane mjet ligjor për pagese në Republiken e Maqe-
donise.    

(3) Banka Popullore e percakton vleren nominale, mad-
hesine, peshen, dizajnin, karakteristikat e sigurise dhe të 
tjera të kartemonedhave dhe monedhave të emetuara në 
Republiken e Maqedonise.  

(4) Banka Popullore eshte pergjegjese për furnizimin 
me kartemonedha dhe monedha të cilat jane mjet ligjor për 
pagese në Republiken e Maqedonise.    

(5) Shuma e pergjithshme e kartemonedhave dhe mo-
nedhave në qarkullim të emetuara nga Banka Popullore në 
raportet e saj financiare evidentohen si obligim.  Obligimi i 
tille nuk i perfshine kartemonedhat dhe monedhat nga te-
prica e rezervave të kartemonedhave dhe monedhave të ci-
lat ruhen prej anash ose për llogari të Bankes Popullore.  

(6) Banka Popullore e percakton apoenin më të ulet në 
qarkullim me të cilin rrumbullakohet llogaritja e fundit në 
qarkullimin pagesor me para në dore dhe pa para në dore 
edhe në librat afariste.    

 
Kartemonedhat dhe monedhat e demtuara  

Neni 26 
(1) Banka Popullore i terheq, zevendeson dhe i shkater-

ron kartemonedhat dhe monedhat e demtuara.  
(2) Banka Popullore mund të refuzoje të zevendesoje 

kartemonedha dhe monedha nese dizajni i tyre eshte i dem-
tuar, me forme të ndryshuar ose i shpuar, ose nese më teper 
se 40% nga siperfaqja e tyre mungon. Keto kartemonedha 
dhe monedha terhiqen ose shkaterrohen pa kompensim për 
pronarin, pervec nese ekziston deshmi se pjeset që mungoj-
ne jane të shkaterruara teresisht, me ç'rast Banka Popullore 
lejon kompensim të plote ose të pjesshem.     

(3) Banka Popullore nuk jep kompensim për kartemo-
nedhat dhe monedhat të cilat jane të humbura, të vjedhura 
ose të shkaterruara teresisht.  

(4) Banka Popullore mund të konfiskoje pa kompensim 
kartemonedha dhe monedha të cilat jane të ndryshuara në 
pamjen e tyre të jashtme, kryesisht kartemonedhat dhe mo-
nedhat në të cilat eshte shkruar, të cilat jane ngjyrosur, në 
të cilat ka vula ose vrima ose të cilat jane lyer me materie 
ngjitese.   

Terheqja dhe zevendesimi i kartemonedhave  
dhe monedhave 

 
Neni 27 

(1) Banka Popullore mund të terheq kartemonedha dhe 
monedha me emetim falas të kartemonedhave dhe moned-
have tjera në shume ekuivalente.    

(2) Keshilli i Bankes Popullore miraton vendim për ter-
heqjen e kartemonedhave dhe monedhave në të cilin the-
ksohet periudha gjate së ciles do të kryhet zevendesimi, si 
dhe vendi dhe koha në të cilen kartemonedhat dhe moned-
hat do të zevendesohen.  

(3) Keshilli i Bankes Popullore e cakton daten në të ci-
len kartemonedhat dhe monedhat pushojne të jene mjet lig-
jor për pagese.  

 
Teprica e kartemonedhave dhe monedhave dhe plani 

për emetim 
 

Neni 28 
Banka Popullore menaxhon me tepricen e rezervave të 

kartemonedhave dhe monedhave, bën plane për emetim 
dhe siguron furnizim të rregullt me kartemonedha dhe mo-
nedha me qellim që t'i siguroje nevojat e Republikes së 
Maqedonise për kartemonedha dhe monedha.  
 

Kartemonedhat dhe monedhat e falsifikuara 
 

Neni 29 
(1) Kartemonedhat dhe monedhat e pranuara nga insti-

tucionet financiare, të denominuara në mjet ligjor për page-
se në Republiken e Maqedonise ose në vend të huaj për të 
cilat ekziston medyshje se jane të falsifikuara, duhet të ter-
hiqen në pajtim me proceduren e percaktuar nga Keshilli i 
Bankes Popullore.  

(2) Vetem Banka Popullore eshte e autorizuar që të ja-
pe mendim profesional për autenticitetin e kartemonedhave 
dhe monedhave të denominuara në denare ose në valute të 
huaj.  

(3) Banka Popullore i konfiskon kartemonedhat të cilat 
i jane prezantuar, e për të cilat ekziston medyshje se jane të 
falsifikuara. Për kartemonedhat e konfiskuara Banka Po-
pullore dergon njoftim me shkrim në Ministrine e Puneve 
të Brendshme, i cili permban identifikim të kartemonedha-
ve, pruresin e tyre dhe shkakun për medyshjen nga ana e 
Bankes Popullore.  

 
Reproduksioni i kartemonedhave dhe monedhave 

 
Neni 30 

(1) Për çdo reproduksion të kartemonedhave dhe mo-
nedhave të cilat jane mjet ligjor për pagese në Republiken 
e Maqedonise dhe krijim të lendeve të cilat sipas dizajnit të 
vet imitojne kartemonedha dhe monedha të tilla eshte e ne-
vojshme leje paraprake me shkrim nga Banka Popullore.   

(2) Keshilli i Bankes Popullore e percakton menyren 
dhe proceduren me të cilat lejohet publikimi i fotografive 
të njesise monetare.    

 
VI. SISTEMET PAGESORE, SUPERVIZIONI,  

STATISTIKA DHE DETYRA TJERA NGA  
SFERA E SISTEMIT FINANICAR 

 
1. Sistemet e pageses 

 
Sistemet për pagese, barazim dhe kliring 

 
Neni 31 

(1) Banka Popullore krijon kushte për pune stabile, të 
sigurte dhe efikase të sistemeve për pagese, barazim dhe 
kliring.   
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(2) Banka Popullore eshte e autorizuar që të organizoje, 
të marre pjese dhe të punoje me sistemet për pagese, bara-
zim dhe kliring.    

 
Rregullimi, regjistrimi dhe mbikeqyrja 

 
Neni 32 

Vetem Banka Popullore eshte pergjegjese për rregulli-
min, regjistrimin dhe mbikeqyrjen, duke e perfshire nder-
marrjen e masave dhe sanksioneve, të sistemeve për page-
se, barazim dhe kliring, në pajtim me Ligjin për qarkullim 
pagesor.   

 
Aktivitetet e lidhura me sistemet pagesore 

 
Neni 33 

Banka Popullore ndermerr aktivitete për:  
1) integrimin e sistemit për pagese, sistemit për bara-

zim dhe sistemeve tjera në pajtim me Ligjin për qarkullim 
pagesor; 

2) zhvillimin e metodave dhe teknologjive të reja për 
pagese dhe barazim dhe    

3) dizajnimin dhe modifikimin periodik të planit për 
zhvillimin e sistemit pagesor të Republikes së Maqedonise.  

 
2. Supervizioni 

 
Detyrat e supervizionit 

 
Neni 34 

(1) Banka Popullore eshte pergjegjese për supervizio-
nin e bankave, kursimoreve, shoqerive për emetimin e pa-
rave elektronike dhe institucioneve tjera financiare, duke e 
perfshire ndermarrjen e masave dhe shqiptimin e sanksio-
neve për kundervajtje në pajtim me kete ligj dhe ligj tjeter.  

(2) Gjate kryerjes së detyrave nga paragrafi (1) i ketij 
neni, Banka Popullore mund të bashkepunoje me organe 
dhe trupa rregullatore dhe të supervizionit në Republiken e 
Maqedonise dhe në vende të jashtme. 

(3) Banka Popullore mund të shkembeje informata të 
fshehta me organe dhe trupa të tjere të supervizionit të ven-
dit ose jashtme, të cilat mund të shfrytezohen vetem për 
qellime supervizore dhe të njejtat do të konsiderohen si të 
fshehta për palen që i pranon.  

(4) Banka Popullore mund të lejoje kryerjen e supervi-
zionit në terren në degen e bankes së huaj dhe filialin e 
bankes së huaj në Republiken e Maqedonise nga ana e or-
ganeve të supervizionit të vendit amë të bankes së huaj. 
Ekzemplari nga raporti për supervizionin e kryer dergohet 
në Banken Popullore në afat prej dy muajsh pas perfundi-
mit të kontrollit të supervizionit.   

(5) Raporti për supervizionin e kryer nga paragrafi (4) i 
ketij neni eshte informate e klasifikuar me shkalle perkate-
se të fshehtesise në pajtim me dispozitat për mbrojtje të in-
formatave të klasifikuara.  

 
3. Statistika 

 
Të dhenat statistikore dhe informatat 

 
Neni 35 

Për kryerjen e qellimeve dhe detyrave, Banka Popullore:   
1) grumbullon, perpunon, analizon, vecon dhe publikon 

të dhena statistikore dhe informata që jane relevante për kr-
yerjen e detyrave të saj;   

2) i cakton personat fizike dhe juridike të cilet jane të 
obliguar që të dorezojne të dhena statistikore dhe informa-
ta;   

3) i percakton të dhenat statistikore dhe informatat të 
cilat dergohen në Banken Popullore, si dhe zbatimin e rre-
gullave për fshehtesi;    

4) bashkepunon me organet e pushtetit shteteror, nder-
marrjet publike, institucionet publike dhe shoqerite tregtare 
të themeluara nga shteti ose në të cilat shteti eshte pronar 
dominues gjate grumbullimit, perpunimit dhe publikimit të 
informatave statistikore dhe informatave tjera relevante 
dhe     

5) bashkepunon me institucione financiare nderkombe-
tare dhe institucione tjera lidhur me miratimin e standarde-
ve nderkombetare për distribuimin e të dhenave me qellim 
të arritjes së konsistences dhe efikasitetit në grumbullimin, 
perpunimin dhe publikimin e të dhenave statistikore dhe 
informatave.   

  
Dorezimi i të dhenave statistikore dhe informatave 

 
Neni 36 

(1) Subjektet nga neni 35 pika 2 të ketij ligji jane të ob-
liguar që t'i dorezojne në Banken Popullore të dhenat stati-
stikore dhe informatat.  

(2) Menyren e dergimit, formen dhe afatet për dergimin 
e të dhenave dhe informatave statistikore nga paragrafi (1) 
i ketij neni, i percakton Keshilli i Bankes Popullore.  

 
Qasja në të dhenat statistikore dhe informatat 

 
Neni 37 

Banka Popullore siguron qasje nepermjet publikimit në 
faqen e saj të internetit ose në menyre tjeter të:  

1) të dhenave statistikore dhe informatave në pajtim me 
rregullat për fshehtesi dhe   

2) metodologjive dhe koncepteve të cilat zbatohen gjate 
grumbullimit dhe perpunimit të të dhenave statistikore dhe 
informatave, të cilat do të mundesojne verifikimin e të dhe-
nave statistikore të perpiluara nga Banka Popullore.   

 
4. Detyrat tjera nga sfera e sistemit financiar 

 
Stabiliteti financiar 

 
Neni 38 

(1) Gjate realizimit të qellimit të saj që të kontribuoje 
në mbajtjen e sistemit financiar stabil, konkurrues dhe të 
orientuar sipas tregut, Banka Popullore në baze të rregullt 
grumbullon të dhena relevante nga organet financiare të su-
pervizionit, institucionet financiare, organet e administrates 
shteterore, ndermarrjet publike, institucionet publike dhe 
shoqerite tregtare të themeluara nga shteti ose në të cilat 
shteti eshte pronar dominues.     

(2) Në baze të të dhenave të grumbulluara nga paragrafi 
(1) i ketij neni, Banka Popullore perpilon raport periodik 
lidhur me stabilitetin e sistemit financiar.  

 
Regjistri kreditor 

 
Neni 39 

(1) Banka Popullore themelon dhe mban Regjister kre-
ditor në forme elektronike në të cilin futen të dhena për 
ekspozimin kreditor të personave fizike dhe juridike në 
bankat dhe kursimoret e themeluara në Republiken e Ma-
qedonise.   

(2) Bankat dhe kursimoret obligohen që në Banken Po-
pullore t'i dergojne të dhenat dhe informatat që jane të ne-
vojshme për qellimet e Regjistrit kreditor.   

(3) Llojin, menyren dhe afatet për dergimin e të dhena-
ve dhe informatave nga paragrafi (2) i ketij neni, i perca-
kton Keshilli i Bankes Popullore.   

(4) Të dhenat dhe informatat nga Regjistri kreditor 
mund t'i shfrytezojne bankat dhe kursimoret në menyre dhe 
në kushte të percaktuara nga Keshilli i Bankes Popullore 
dhe të njejtat paraqesin informata të klasifikuara.   

(5) Informatat e grumbulluara për nevojat e Regjistrit 
kreditor shfrytezohen me qellim të vetem për permiresimin 
e kualitetit të kredive.  
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VII. MARREDHENIET ME KUVENDIN E REPUBLI-
KES SË MAQEDONISE, QEVERINE E REPUBLIKES 

SË MAQEDONISE DHE SUBJEKTET TJERA 
 

Marredheniet me Kuvendin e Republikes  
së Maqedonise 

 
Neni 40 

(1) Keshilli i Bankes Popullore dhe çdo anetar i tij esh-
te pergjegjes para Kuvendit të Republikes së Maqedonise 
për arritjen dhe mbajtjen e stabilitetit të cmimit dhe për re-
alizimin e detyrave të Bankes Popullore të percaktuara me 
kete ligj.  

(2) Me kerkese të Kuvendit të Republikes së Maqedo-
nise ose me vetiniciative, guvernatori i Bankes Popullore 
periodikisht mund t'i drejtohet Kuvendit të Republikes së 
Maqedonise ose komisioneve të tij, lidhur me ceshtjet nga 
politika monetare dhe sistemi financiar dhe gjendja e eko-
nomise.    

(3) Banka Popullore në Kuvendin e Republikes së Ma-
qedonise mund të dergoje mendime për propozim-ligjet që 
jane të lidhura me qellimet dhe detyrat e Bankes Popullore.   
 

Bankari, keshilltari financiar, agjenti fiskal 
 

Neni 41 
(1) Banka Popullore kryen pune bankare për nevojat e 

Qeverise së Republikes së Maqedonise.   
(2) Me kerkese të Qeverise së Republikes së Maqedo-

nise, Banka Popullore mund të kryeje pune të keshilltarit 
financiar të Qeverise së Republikes së Maqedonise.   

(3) Banka Popullore në emer të Qeverise së Republikes 
së Maqedonise mund të pranoje hua të huaja, t'i menaxhoje 
dhe administroje, si dhe t'i barazoje kerkesat dhe obligimet 
financiare të Republikes së Maqedonise ndaj vendit të huaj.    

(4) Banka Popullore në kushte të kontraktuara me Qe-
verine e Republikes së Maqedonise mund të kryeje pune të 
agjentit fiskal për Qeverine e Republikes së Maqedonise.  

(5) Banka Popullore mund të pranoje depozita nga Qe-
veria e Republikes së Maqedonise dhe organet tjera të ad-
ministrates shteterore. Si depozitar Banka Popullore pranon 
dhe paguan para nga llogarite dhe jep sherbime tjera finan-
ciare lidhur me kete aktivitetet.  

(6) Banka Popullore për depozitat nga paragrafi (5) i 
ketij neni, mund të paguaje kamate në shkalle të cilat nuk 
mund të jene më të larta se shkallet kamatore të tregut.  

(7) Banka Popullore kryen pagesa deri në lartesine e 
mjeteve në disponim sipas urdherpagesave lidhur me ato 
llogari.   

 
Emetimi i monedhave jubilare 

 
Neni 42 

Banka Popullore emeton monedha jubilare në baze të 
vendimit të Qeverise së Republikes së Maqedonise, në paj-
tim me Ligjin për monedha jubilare.   

 
Bashkepunimi me Qeverine e Republikes  

së Maqedonise 
 

Neni 43 
(1) Banka Popullore bashkepunon me Qeverine e Re-

publikes së Maqedonise gjate realizimit të qellimeve të saj 
të percaktuara me kete ligj.   

(2) Guvernatori dhe ministri i Financave mbajne 
mbledhje të rregullta për politiken monetare dhe fiskale 
dhe informohen për ceshtje tjera me interes të perbashket.   

(3) Banka Popullore mund të jape mendim në Qeverine 
e Republikes së Maqedonise për ceshtje të cilat kane të bej-
ne me qellimin kryesor dhe detyrat e Bankes Popullore.  

(4) Banka Popullore dhe Qeveria e Republikes së Ma-
qedonise mund të shkembejne informata lidhur me kryer-
jen e detyrave të Bankes Popullore, me perjashtim të infor-
matave specifike të cilat kane të bejne me subjektet të cilat 
jane lende e supervizionit.   

(5) Me kerkese të Qeverise të Republikes së Maqedoni-
se, e me qellim të informimit të saj, Banka Popullore sigu-
ron të dhena për pranimin e mjeteve nga ana e Bankes Po-
pullore nga cilatdo qofshin burime.  

(6) Qeveria e Republikes së Maqedonise konsultohet 
me Banken Popullore gjate perpilimit të rregullave të cilat 
kane të bejne me ceshtjet lidhur me qellimet, detyrat dhe 
kompetencat e Bankes Popullore të percaktuara me kete 
ligj ose ligj tjeter.  

  
Ndalimi për kreditim 

 
Neni 44 

(1) Banka Popullore nuk i miraton drejtperdrejt ose 
terthorazi kredi Qeverise së Republikes së Maqedonise ose 
cilitdo organ tjeter të pushtetit shteteror, ndermarrjes publi-
ke, institucioneve publike, shoqerive tregtare të themeluara 
nga shteti ose në të cilat shteti eshte pronar dominues, or-
ganeve të komunave, komunave të qytetit të Shkupit dhe 
qytetit të Shkupit, pervec kredive të Qeverise të Republikes 
së Maqedonise për funksionimin e papenguar të sistemit 
pagesor të cilat maturohen gjate dites së njejte. Kredite ja-
ne të siguruara me letra me vlere bartese shteterore dhe te-
resisht paguhen para perfundimit të dites së njejte.   

(2) Dispozitat nga paragrafi (1) i ketij neni nuk zbato-
hen në bankat në pronesi shteterore dhe subjektet tjera në 
pronesi shteterore, që jane lende e supervizionit dhe të cilat 
kane trajtim të njejte, si dhe bankat private dhe subjektet 
tjera private që jane lende e supervizionit.   

(3) Banka Popullore mund të bleje letra shteterore me 
vlere vetem në tregun sekondar.   

 
Ndalimi i qasjes së privilegjuar 

 
Neni 45 

(1) Çdo mase e cila nuk eshte e bazuar në parimet ban-
kare për kujdes dhe siguri dhe e cila Qeverise së Republi-
kes së Maqedonise, organit tjeter të pushtetit shteteror, 
ndermarrjeve publike, institucioneve publike, shoqerive 
tregtare të themeluara nga shteti ose në të cilat shteti eshte 
pronar dominues, organeve të komunave, komunave të 
qytetit të Shkupit dhe qytetit të Shkupit, u mundeson qasje 
të privilegjuar në institucionet financiare, eshte e ndaluar.   

(2) Qeveria e Republikes së Maqedonise i percakton 
rastet në zbatimin e ndalimit nga paragrafi (1) i ketij neni.  

 
VIII.  MENAXHIMI DHE ORGANIZIMI 

 
1. Menaxhimi 

 
Organi menaxhues 

 
Neni 46 

(1) Me Banken Popullore menaxhon Keshilli i Bankes 
Popullore.   

(2) Keshilli i Bankes Popullore perbehet nga nente ane-
tare, prej të cileve një eshte guvernatori dhe tre zevende-
sguvernatore me status të anetareve ekzekutive dhe pese 
anetare joekzekutive.  

(3) Keshilli i Bankes Popullore obligohet për definimin 
dhe formulimin e politikave dhe kontrollin e zbatimit të po-
litikave dhe mbikeqyrjen e punes së Bankes Popullore.   

(4) Guvernatori i Bankes Popullore kryeson me Keshil-
lin e Bankes Popullore, ka funksion ekzekutiv kryesor në 
Banken Popullore dhe eshte i obliguar për punen e saj të 
perditshme.   
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(5) Zevendesguvernatoret i ndihmojne guvernatorit në 
kryerjen e puneve të perditshme.  

(6) Anetaret joekzekutive marrin pjese në vendosjen e 
Keshillit të Bankes Popullore.   

 
Autorizimet dhe detyrat e Keshillit të Bankes  

Popullore 
 

Neni 47 
(1) Keshilli i Bankes Popullore i ka autorizimet dhe 

detyrat në vijim:   
1) i perkufizon dhe i miraton politikat monetare dhe po-

litiken e kursit devizor të Bankes Popullore;   
2) e perkufizon regjimin e kursit devizor në pajtim me 

nenin 23 të ketij ligji;   
3) i formulon dhe miraton politikat e Bankes Popullore 

lidhur me kryerjen e detyrave të saj dhe miraton rregulla 
interne për zbatimin e tyre;   

4) e miraton Planin e kontos për bankat në pajtim me 
ligjin;     

5) e shqyrton zbatimin e politikave dhe kryerjen e det-
yrave të Bankes Popullore;   

6) i miraton rregullat nenligjore në kompetence të Ban-
kes Popullore;   

7) e miraton Statutin e Bankes Popullore;   
8) e miraton Kodeksin etik për anetaret e Keshillit të 

Bankes Popullore dhe për të punesuarit;    
9) i percakton politikat e pergjithshme dhe rregullat in-

terne lidhur me punen e Bankes Popullore;   
10) i percakton rregullat interne për zbatimin e dispozi-

tave lidhur me ekzistimin e konfliktit të interesave;   
11) e percakton organizimin e Bankes Popullore, duke 

perfshire hapjen dhe lokacionin e filialeve, perfaqesive dhe 
pjeseve tjera organizative;    

12) e emeron kryerevizorin e brendshem me propozim 
të guvernatorit të Bankes Popullore;   

13) i percakton kushtet për të punesuarit, duke i perfs-
hire rrogat dhe kompensimet e rrogave, me propozim të 
guvernatorit, në pajtim me ligj dhe marreveshje kolektive;   

14) e miraton planin financiar vjetor të Bankes Popul-
lore;    

15) i percakton politikat e kontabilitetit të Bankes Po-
pullore dhe i miraton raportet nga neni 62 i ketij ligji dhe 
raportet financiare të Bankes Popullore;   

16) e zgjedh shoqerine për revizion të Bankes Popullo-
re;   

17) vendos për ngarkimin me borxh të Bankes Popullo-
re dhe i percakton kushtet e ngarkimit me borxh;    

18) i percakton llojet e mjeteve nga neni 24 paragrafi 
(2) i ketij ligji të cilat i perbejne rezervat devizore të Re-
publikes së Maqedonise;    

19) i percakton llojet e mjeteve në të cilat Banka Popul-
lore mund t'i investoje mjetet financiare;    

20) i percakton denominimet dhe dizajnin e kartemo-
nedhave dhe monedhave, si dhe emetimin e tyre;    

21) formon një ose më teper trupa punues dhe i definon 
detyrat dhe aktivitetet e tyre;  

22) i vlereson rreziqet dhe miraton plane për raste të 
paparashikueshme për punen rrjedhese dhe sigurine e Ban-
kes Popullore;    

23) e miraton rregulloren për pune të Keshillit të Ban-
kes Popullore dhe   

24) kryen pune të tjera të percaktuara me kete ligj.   
(2) Gjate kryerjes së autorizimeve dhe detyrave aneta-

ret e Keshillit të Bankes Popullore veprojne vecanerisht në 
interes të qellimeve dhe detyrave të Bankes Popullore.  

 
Autorizimet dhe detyrat e guvernatorit 

 
Neni 48 

(1) Guvernatori i ka autorizimet dhe detyrat si vijojne: 
1) e perfaqeson Banken Popullore; 

2) e zbaton politiken monetare dhe të kursit revizor, si 
dhe politikat tjera në pajtim me rregullat interne dhe vendi-
met e Keshillit të Bankes Popullore; 

3) eshte pergjegjes për zbatimin e vendimeve të Keshil-
lit të Bankes Popullore dhe për kontrollin e menaxhimit 
dhe punes në Banken Popullore; 

4) i regjistron sistemet për pagim, barazim ose kliring 
në pajtim me Ligjin për qarkullim pagesor; 

5) vendos për leshimin e lejeve dhe pelqimeve për in-
stitucionet financiare dhe i heq lejet dhe pelqimet e leshua-
ra në pajtim me ligj; 

6) ndermerr masa për bankat dhe institucionet tjera fi-
nanciare të cilat jane lende e supervizionit të Bankes Po-
pullore ose për sistemet për pagese, barazim ose kliring, në 
pajtim me kete ligj ose ligj tjeter dhe 

7) kryen pune tjera të cilat me kete ligj nuk jane perca-
ktuar në kompetence të Keshillit të Bankes Popullore. 

(2) Në kuader të autorizimeve të tij, guvernatori mund 
t'i ndermarre të gjitha aktivitetet e nevojshme ose adekuate 
gjate menaxhimit dhe punes së Bankes Popullore, duke 
perfshire blerje të sherbimeve dhe mallrave, obligimet kon-
traktuese në emer të Bankes Popullore dhe punesimin, si 
dhe zgjedhjen e agjenteve të Bankes Popullore. 

(3) Guvernatori mund të formoje një ose më shume tru-
pa keshilledhenes lidhur me ceshtjet në kompetence të tij. 

(4) Në kuader të rregullave të miratuara nga ana e Kes-
hillit të Bankes Popullore, guvernatori mund t'ua barte disa 
nga autorizimet ose detyrat e tij anetareve tjere të Keshillit 
të Bankes Popullore ose personave me autorizime dhe 
pergjegjesi të vecanta në Banken Popullore. 

(5) Guvernatori rregullisht e njofton  Keshillin e Bankes 
Popullore për punen e Bankes Popullore dhe zbatimin e poli-
tikave, për ceshtje lidhur me stabilitetin e sistemit bankar 
dhe për gjendjen e tregut të parave dhe tregjeve devizore, du-
ke perfshire të gjitha ngjarjet dhe gjendjet e tregut që kane 
pasur ose pritet të kene ndikim të rendesishem në punen e 
Bankes Popullore, në zbatimit të politikave të saj, në siste-
min financiar ose në tregun e parave dhe tregun devizor. 

(6) Guvernatori paraprakisht e percakton radhitjen si-
pas së ciles zevendesguvernatoret do ta zevendesojne gjate 
periudhes së mungeses së tij ose pengimit për realizimin e 
obligimeve. 

 
Emerimi 

 
Neni 49 

(1) Anetaret e Keshillit të Bankes Popullore emerohen 
me mandat prej shtate vitesh me të drejte rizgjedhjeje. 

(2) Guvernatorin e emeron Kuvendi i Republikes së 
Maqedonise me propozim të Kryetarit të Republikes së 
Maqedonise.  

(3) Zevendesguvernatoret i emeron Kuvendi i Republi-
kes së Maqedonise me propozim të guvernatorit. 

(4) Anetaret joekzekutive të Keshillit të Bankes Popul-
lore i emeron Kuvendi i Republikes së Maqedonise me 
propozim të Qeverise së Republikes së Maqedonise. 

 
Kriteret për zgjedhjen e anetarit të Keshillit të Bankes 

Popullore 
 

Neni 50 
(1) Anetar i Keshillit të Bankes Popullore mund të jete 

personi, shtetas i Republikes së Maqedonise, i cili ka repu-
tacion adekuat, së paku arsimim të larte dhe eksperience 
adekuate profesionale ose akademike në fushen e ekonomi-
se, financave, veprimtarise bankare ose të drejtesise. 

(2) Anetar i Keshillit të Bankes Popullore nuk mund të 
jete personi: 

1) i denuar për veper penale me denim me burg ose de-
nim me para; 

2) debitor në procedure falimentuese ose likuiduese; 
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3) të cilit i eshte shqiptuar sanksion për kundervajtje, nda-
lim për kryerjen e profesionit, veprimtarise ose detyres dhe 

4) të cilit i eshte shqiptuar denim dytesor ndalim për 
marrjen e lejes për themelim dhe pune të bankes ose insti-
tucionit tjeter financiar, marrje e lejes për pune në banke 
ose institucion tjeter, ndalim për themelimin e personave të 
rinj juridike dhe ndalim i perkohshem ose i perhershem për 
kryerjen e veprimtarise nga sfera e financave dhe veprimta-
rise bankare. 

(3) Guvernatori dhe zevendesguvernatori i Bankes Po-
pullore jane të angazhuar profesionalisht në Banken Popul-
lore, nuk guxojne të kene angazhim tjeter të punes, pa mar-
re parasysh nese për kete marrin kompensim apo jo, pervec 
angazhimit si profesor universitar ose angazhimit në insti-
tucion shkencor hulumtues, ose angazhimit të perkohshem 
në institucion financiar nderkombetar, nuk guxojne të jene 
pronare të 5 ose më shume perqind të kapitalit në instituci-
onin financiar në Republiken e Maqedonise dhe gjate man-
datit nuk guxojne të jene anetare të partise politike ose sin-
dikates. 

(4) Anetar joekzekutiv i Keshillit të Bankes Popullore 
nuk mund të jete personi i cili eshte deputet në Kuvendin e 
Republikes së Maqedonise, anetar i Qeverise së Republikes 
së Maqedonise, i punesuar në organe shteterore ose të 
pushtetit lokal, agjenci, fonde, ndermarrje publike, institu-
cione publike, shoqeri tregtare të themeluara nga shteti ose 
në të cilat shteti eshte pronar dominues, i punesuar në insti-
tucion financiar në Republiken e Maqedonise, pronar i 5 
ose më shume perqind të kapitalit në institucionin financiar 
në Republiken e Maqedonise, anetar i organit drejtues ose 
organit mbikeqyres në banke, kursimore ose në shoqeri tre-
gtare tjeter e cila mund të kete konflikt interesash me Ban-
ken Popullore, si dhe anetar i organeve të partise politike 
dhe organeve të sindikates. 

(5) Me perjashtim nga paragrafi (4) i ketij neni, anetar 
joekzekutiv i Keshillit të Bankes Popullore mund të jete 
profesor universitar ose i punesuar në institucionin hulum-
tues-shkencor. 

(6) Anetaret e Keshillit të Bankes Popullore obligohen 
që menjehere pas emerimit në funksion të harmonizohen 
me dispozitat nga paragrafi (4) i ketij neni.  

 
Pushimi i mandatit 

 
Neni 51 

Mandati i anetarit të Keshillit të Bankes Popullore pus-
hon: 

1) me skadimin e mandatit; 
2) në rast të vdekjes; 
3) në rast të doreheqjes dhe 
4) në rast të shkarkimit. 
 

Doreheqja 
 

Neni 52 
(1) Guvernatori dhe zevendesguvernatoret mund të japin 

doreheqje nga funksioni me njoftim paraprak me shkrim në 
Kuvendin e Republikes së Maqedonise në afat jo më të 
shkurter se tre muaj nga dita e parashtrimit të njoftimit. 

(2) Anetaret joekzekutive të Keshillit të Bankes Popul-
lore mund të japin doreheqje nga funksioni me njoftim pa-
raprak me shkrim në Kuvendin e Republikes së Maqedoni-
se në afat jo më të shkurter se një muaj nga dita e parashtri-
mit të njoftimit. 

 
Shkarkimi 

 
Neni 53 

(1)  Anetari i Keshillit të Bankes Popullore shkarkohet 
kur: 

1) do të pushoje që t'i plotesoje disa nga kriteret për 
emerimin e anetarit të Keshillit të Bankes Popullore të per-
caktuara në nenin 50 të ketij ligji; 

2) kryen keqperdorim ose leshim serioz në kryerjen e 
detyres zyrtare;  

3) nuk ka mundesi që t'i realizoje detyrat për shkak të 
paaftesise trupore ose mentale e cila zgjat më shume se tre 
muaj ose 

4) nuk i realizon obligimet në periudhe të vazhdueshme 
së paku prej tre muajsh, pa marre leje nga Keshilli i Bankes 
Popullore. 

(2) Vendim për shkarkimin e anetarit të Keshillit të 
Bankes Popullore miraton Kuvendi i Republikes së Maqe-
donise: 

1) me rekomandim të Keshillit të Bankes Popullore, 
ose me rekomandim të Kryetarit të Republikes së Maqedo-
nise, e pas konsultimit të Keshillit të Bankes Popullore, ne-
se vendimi ka të beje me guvernatorin;  

2) me rekomandim të Keshillit të Bankes Popullore, 
ose me rekomandim të guvernatorit, e pas konsultimit të 
Keshillit të Bankes Popullore, nese vendimi ka të beje me 
zevendesguvernatorin ose 

3) me rekomandim të Keshillit të Bankes Popullore, 
ose me rekomandim të guvernatorit, e pas konsultimit të 
Keshillit të Bankes Popullore ose me rekomandim të Qeve-
rise së Republikes së Maqedonise, e pas konsultim të gu-
vernatorit, nese vendimi ka të beje me anetaret joekzekuti-
ve të Keshillit të Bankes Popullore. 

(3) Rekomandimet nga paragrafi (2) i ketij neni, Kes-
hilli i Bankes Popullore i miraton me shumice votash të të 
gjithe anetareve. 

(4) Anetari i shkarkuar i Keshillit të Bankes Popullore 
ka të drejte të parashtroje padi në gjykaten kompetente në 
afat prej 15 ditesh kalendarike nga dita e miratimit të ven-
dimit për shkarkim.  

 
Funksionet pas perfundimit të mandatit 

 
Neni 54 

(1) Anetaret e Keshillit të Bankes Popullore në periud-
he prej një viti nga mbarimi i mandatit nuk mund angazho-
hen profesionalisht në banke ose në institucion tjeter finan-
ciar në Republiken e Maqedonise. 

(2) Anetaret e Keshillit të Bankes Popullore nga para-
grafi (1) i ketij neni, kane të drejte për kompensim adekuat 
të percaktuar nga ana e Keshillit të Bankes Popullore deri 
në punesimin e tyre, por më së shumti për periudhe prej një 
viti nga mbarimi i mandatit. 

(3) Dispozitat nga paragrafi (2) i ketij neni, nuk kane të 
bejne me anetaret e Keshillit të Bankes Popullore të cilet 
jane shkarkuar në pajtim me nenin 53 paragrafi (1) pikat 1, 
2 dhe 4 të ketij ligji. 

 
Plotesimi i vendit të zbrazet në Keshillin  

e Bankes Popullore 
 

Neni 55 
Vendi i zbrazet në Keshillin e Bankes Popullore plote-

sohet më së voni në afat prej 60 ditesh kalendarike nga 
zbrazja, me emerimin e anetarit të ri të Keshillit të Bankes 
Popullore me mandat prej shtate vjetesh. 

 
2. Mbledhjet dhe procesverbalet e Keshillit të Bankes 

Popullore 
 

Mbledhjet e Keshillit të Bankes Popullore 
 

Neni 56 
(1) Keshilli i Bankes Popullore mban mbledhje sipas 

nevojes, varesisht nga aktivitetet e Bankes Popullore, por 
jo më pak se dhjete here gjate një viti kalendarik. 

(2) Në mbledhjet e Keshillit të Bankes Popullore, me 
ftese mund të jene të pranishem edhe persona tjere të cilet 
nuk jane anetare të Keshillit të Bankes Popullore. 
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(3) Për punen dhe vendimmarrjen e Keshillit të Bankes 
Popullore nevojitet kuorum prej së paku nga dy të tretat e 
anetareve të Keshillit të Bankes Popullore, duke perfshire 
edhe guvernatorin, ose në mungese të tij, zevendesguverna-
torin i cili kryeson në pajtim me vendimin nga neni 48 pa-
ragrafi (6) i ketij ligji. Nese kuorumi nuk eshte plotesuar, 
guvernatori mund të konvokoje mbledhje të jashtezakonsh-
me në të cilen mund të miratohen vendime pa kuorum, të 
cilat duhen të miratohen në mbledhjen e ardhshme të rre-
gullt të Keshillit të Bankes Popullore. 

(4) Çdo anetar i Keshillit të Bankes Popullore ka një 
vote dhe në rast të numrit të njejte të votave kryesuesi e ka 
voten e vendimmarrjes. 

(5) Vendimet e Keshillit të Bankes Popullore miratohen 
me shumice të thjeshte nga anetaret e pranishem në 
mbledhje, nese nuk eshte percaktuar ndryshe me kete ligj. 

(6) Me Rregulloren për pune të Keshillit të Bankes Po-
pullore percaktohet se në cilat raste mund të lejohet që 
mbledhjet dhe votimi në mbledhje të realizohen me tele-
konference, ose në rrethana të vecanta, nepermjet teleksit 
ose mjeteve tjera të testuara elektronike për telekomuni-
kim.  

(7) Dokumentet ose procesverbalet e Keshillit të Ban-
kes Popullore nuk konsiderohen si jovalide, kur nuk eshte 
plotesuar kuorumi nga paragrafi (3) i ketij neni për vend të 
zbrazet në Keshillin e Bankes Popullore. 

 
Procesverbalet 

 
Neni 57 

(1) Procesverbalet nga mbledhjet e Keshillit të Bankes 
Popullore jane informata të klasifikuara me shkalle adekua-
te të fshehtesise në pajtim me rregullat për mbrojtjen e in-
formatave të klasifikuara. 

(2) Procesverbalet nga çdo mbledhje e Keshillit të Ban-
kes Popullore i nenshkruan personi i cili kryeson me 
mbledhjen dhe sekretari i Keshillit të Bankes Popullore. 

(3) Sekretarin e Keshillit të Bankes Popullore e emeron 
guvernatori, nga radhet e personave me autorizime dhe 
pergjegjesi të posacme në Banken Popullore. 

 
4. Të punesuarit në Banken Popullore 

 
Marredheniet e punes 

 
Neni 58 

(1) Për të punesuarit në Banken Popullore, guvernato-
ret,  zevendesguvernatoret dhe personat me autorizime të 
vecanta, aplikohen rregullat nga sfera e marredhenieve të 
punes, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe. 

(2) Të punesuarit në Banken Popullore jane të angazhu-
ar profesionalisht në Banken Popullore dhe mund të kene 
angazhim tjeter pune vetem me pelqim të guvernatorit, ne-
se kjo nuk eshte në kundershtim me interesat e Bankes Po-
pullore. 

(3) Banka Popullore gjate punesimit zbaton politike ka-
drovike jodiskriminuese, në baze etnike, fetare apo cfaredo 
baze tjeter.  

(4) Personi me autorizime të vecanta i cili udheheq me 
supervizionin e Bankes Popullore, në periudhe prej një viti 
nga mbarimi i detyres nuk mund të angazhohet profesiona-
lisht në banke ose institucion tjeter financiar në Republiken 
e Maqedonise. 

  
Themelimi dhe pushimi i marredhenies së punes 

 
Neni 59 

Guvernatori vendos për themelimin ose pushimin e 
marredhenies së punes në Banken Popullore dhe për cesht-
je tjera nga marredheniet e punes që nuk jane në kompeten-
ce të Keshillit të Bankes Popullore  

IX. RAPORTET FINANCIARE DHE REVIZIONI 
 

Politika dhe praktika të kontabilitetit 
 

Neni 60 
(1) Banka Popullore mban evidence të kontabilitetit në 

pajtim me standardet nderkombetare për njoftim financiar 
deri në shkallen e cila nuk do ta rrezikoje realizimin e qelli-
meve të percaktuara në nenin 6 paragrafet (1) dhe (2) të ke-
tij ligji.   

(2) Viti financiar për Banken Popullore fillon më 1 ja-
nar dhe mbaron më 31 dhjetor në vitin e njejte. 

 
Raporte financiare 

 
Neni 61 

(1) Banka Popullore perpilon plan financiar për vitin fi-
nanciar. 

(2) Në afat prej kater muajsh pas mbarimit të vitit fi-
nanciar, raportet financiare të miratuara nga Keshilli i Ban-
kes Popullore, të nenshkruara nga guvernatori dhe të verte-
tuara nga shoqeria për revizion, Banka Popullore ia dore-
zon ministrit të Financave, Kuvendit të Republikes së Ma-
qedonise, Kryetarit të Republikes së Maqedonise dhe Kr-
yetarit të Qeverise së Republikes së Maqedonise. 

(3) Raportet financiare nga paragrafi (2) i ketij neni, 
Banka Popullore i publikon në "Gazeten Zyrtare të Repub-
likes së Maqedonise" dhe faqen e saj të internetit. 

(4) Banka Popullore në afat prej dhjete ditesh pune pas 
mbarimit të çdo muaji kalendarik, perpilon dhe shpall bi-
lanc të gjendjes me gjendjen në fund të atij muaji dhe të 
njejtin ia dorezon ministrit të Financave. 

 
Raporte tjera 

 
Neni 62 

(1) Banka popullore ,sipas nevojes, por së paku dy here 
në vit, e informon Kuvendin e Republikes së Maqedonise 
dhe publikun për politiken monetare, për realizimin e qelli-
meve të veta dhe qendrimet e veta për variablet reale në 
ekonomi. 

(2) Banka Popullore në afat prej kater muajsh nga mba-
rimi i vitit fiskal i parashtron Kuvendit të Republikes së 
Maqedonise dhe ministrit të Financave dhe shpall një ose 
më shume raporte të miratuara nga Keshilli i Bankes Po-
pullore lidhur me gjendjen në ekonomi gjate vitit financiar 
i cili ka mbaruar, si dhe për perspektivat për ekonomine në 
vitin e ardhshem me theks të posaem në qellimet e politika-
ve të Bankes Popullore dhe gjendjen e sistemit bankar në 
Republiken e Maqedonise. Raporti permban pasqyre dhe 
vleresim të politikave të Bankes Popullore të cilat jane rea-
lizuar në vitin e fundit financiar, si dhe sqarim të politikave 
që Banka Popullore duhet t'i zbatoje në vitin e ardhshem fi-
nanciar. 

(3) Banka Popullore publikon raporte tremujore për po-
litikat monetare në faqen e saj të internetit dhe/ose në men-
yre tjeter të percaktuar nga guvernatori i Bankes Popullore. 

(4) Banka Popullore publikon raport për stabilitetin fi-
nanciar për vitin paraprak në faqen e saj të internetit 
dhe/ose në menyre tjeter të percaktuar nga guvernatori i 
Bankes Popullore. 

 
Revizioni i brendshem 

 
Neni 63 

(1) Banka Popullore obligohet që të themeloje njesi të 
vecante organizative për revizion të brendshem e cila eshte 
pergjegjese drejtperdrejt para guvernatorit. 

(2) Revizioni i brendshem kryen revizion të vazhdues-
hem të të gjitha aktiviteteve të Bankes Popullore nepermjet 
vleresimit të pershtatshmerise së sistemeve për kontroll të 
brendshem dhe efikasitet të sistemeve për menaxhim me 
rreziqet. Keto aktivitete perfshijne:  
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1) shqyrtim dhe rekomandime në Keshillin e Bankes 
Popullore për procedurat dhe praktikat për menaxhim ade-
kuat me rreziqet dhe mbikeqyrje të vazhdueshme të zbati-
mit të tyre; 

 2) kryerje të revizionit periodik të zbatimit të dispozi-
tave gjate kryerjes së aktiviteteve të Bankes Popullore; 

 3) shqyrtim të raporteve periodike financiare nga neni 
61 paragrafet (2) dhe (4) të ketij ligji; 

 4) perpilim dhe dorezim të raporteve dhe rekomandi-
meve në Keshillin e Bankes Popullore së paku dy here në 
vit dhe me kerkese të guvernatorit ose anetarit tjeter të 
Keshillit të Bankes Popullore, lidhur me raportet financiare 
dhe evidencen, procedurat buxhetore dhe të kontabilitetit, 
menaxhimin me rreziqe, efikasitetin dhe shpenzimet në pu-
nen e Bankes Popullore dhe për ceshtje tjera në kompeten-
ce të revizionit të brendshem;  

 5) perpilim dhe dorezim të raportit për aktivitetet e re-
vizionit të brendshem në Keshillin e Bankes Popullore së 
paku një here në vit dhe 

 6) aktivitete tjera me kerkese të Keshillit të Bankes Po-
pullore. 

(3) Raportet e revizionit të brendshem i dorezohen gu-
vernatorit. Konstatimet dhe rekomandimet e permbajtura 
në raportet e revizionit të brendshem jane baze për nderma-
rrjen e masave perkatese nga ana e guvernatorit për zgjidh-
jen e parregullsive dhe dobesive të percaktuara. 

(4) Njesia organizative për revizion të brendshem bash-
kepunon me shoqerine për revizion e cila kryen revizion të 
Bankes Popullore. 

  
Emerimi i kryerevizorit të brendshem 

 
Neni 64 

(1) Kryerevizorin e brendshem të Bankes Popullore, e 
emeron Keshilli i Bankes Popullore me propozim të guver-
natorit.  

(2) Kryerevizori i brendshem eshte person i cili i plote-
son kriteret për anetar të Keshillit të Bankes Popullore nga 
neni 50 i ketij ligji dhe ka pervoje profesionale në sferen e 
kontabilitetit dhe/ose revizionit së paku prej tre vitesh. 

(3) Kryerevizori i brendshem emerohet për periudhe 
prej pese vitesh me të drejte rizgjedhjeje. 

(4) Kryerevizori i brendshem mund të jape doreheqje 
dhe për kete e njofton guvernatorin së paku tre muaj para 
dhenies së doreheqjes.  

(5) Kryerevizori i brendshem shkarkohet në rastet nga 
neni 53 paragrafi (1) i ketij ligji. Vendimin për shkarkim e 
miraton Keshilli i Bankes Popullore. 

 
Revizioni 

 
Neni 65 

(1) Shoqeri e pavarur për revizion me reputacion të mi-
re dhe pervoje të pranuar nderkombetarisht në revizion të 
institucioneve financiare, së paku një here në vit kryen re-
vizion të raporteve financiare të Bankes Popullore në paj-
tim me standardet nderkombetare për revizion.  

(2) Shpenzimet për revizion nga paragrafi (1) i ketij ne-
ni, i paguan Banka Popullore. 

(3) Shoqerine për revizion e zgjedh Keshilli i Bankes 
Popullore, pas procedures së zbatuar paraprakisht në pajtim 
me Ligjin për furnizime publike. 

(4) Kuvendi i Republikes së Maqedonise, me propozim 
të ministrit të Financave në çdo kohe, nese ekziston shkak i 
arsyeshem, mund të kerkoje nga shoqeria për revizion nga 
paragrafi (1) i ketij neni, të kryeje revizion të Bankes Po-
pullore. Raporti për revizionin e kryer i dorezohet Kuven-
dit të Republikes së Maqedonise për informim. 

(5) Shpenzimet për revizion nga paragrafi (4) i ketij ne-
ni, kompensohen nga Buxheti i Republikes së Maqedonise. 

(6) Shoqeria për revizion i dorezon raport Keshillit të 
Bankes Popullore për ceshtjet kryesore të cilat dalin nga re-
vizioni, e vecanerisht për dobesite në revizionin e brends-
hem të cilat dalin nga njoftimi financiar. 

(7) Shoqeria për revizion ka autorizim të plote që ta 
shqyrtoje evidencen e pergjithshme të kontabilitetit të Ban-
kes Popullore dhe t'i marre të gjitha informatat për transa-
ksionet e saj. 

(8) Shoqeria e njejte për revizion mund të kryeje revizi-
on të Bankes Popullore në periudhe prej pese vitesh të nje-
pasnjeshme. 

 
Plani financiar 

 
Neni 66 

(1) Keshilli i Bankes Popullore para fillimit të vitit fi-
nanciar miraton plan financiar vjetor. Plani financiar i do-
rezohet Kuvendit të Republikes së Maqedonise për infor-
mim. 

(2) Të hyrat e pergjithshme të planifikuara nga cilido 
qofte burim bashke me shpenzimet, duke perfshire amorti-
zimin dhe rezervimet paraqiten në planin financiar vjetor të 
Bankes Popullore. Në planin financiar vjetor të Bankes Po-
pullore nuk shenohen të hyrat dhe shpenzimet e parealizua-
ra nga ndryshimet e cmimit dhe të kursit në bilancin e Ban-
kes Popullore. 

 
Revizioni shteteror 

 
Neni 67 

(1) Pa e rrezikuar pavaresine e Bankes Popullore dhe 
pavaresisht nga aktivitetet e shoqerise për revizion nga ne-
ni 65 paragrafi (1) i ketij ligji, Enti Shteteror për Revizion 
kryen revizion të Bankes Popullore në pjesen e shpenzime-
ve për investime dhe shpenzimeve operative, dhe perpilon 
raport që e dorezon në Kuvendin e Republikes së Maqedo-
nise. 

(2) Kopjet nga raportet që jane dorezuar në Kuvendin e 
Republikes së Maqedonise, Enti Shteteror për Revizion i 
dorezon edhe në Banken Popullore. 

 
X. DISPOZITA TË VECANTA 

 
Akte nenligjore dhe akte tjera 

 
Neni 68 

(1) Banka Popullore miraton akte nenligjore dhe akte 
tjera të domosdoshme për realizimin e qellimeve dhe det-
yrave që i jane ngarkuar me kete ligj ose me ligj tjeter. 

(2) Aktet e Bankes Popullore të cilat kane zbatim të 
pergjithshem miratohen në forme të vendimit. 

(3) Për zbatimin e vendimeve që kane zbatim të perg-
jithshem, Banka Popullore mund të miratoje udhezime. 

(4) Banka Popullore mund që në banka dhe subjekte 
tjera të leshoje qarkore për rregullat e pergjithshme dhe 
trendet lidhur me kompetencat dhe aktivitetet e Bankes Po-
pullore dhe ato nuk jane të obliguara juridikisht. 

 
Shpallja e akteve nenligjore 

 
Neni 69 

(1) Vendimet dhe udhezimet nga neni 68 i ketij ligji të 
cilat kane zbatim të pergjithshem detyrimisht shpallen në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 

(2) Aktet juridike nga paragrafi (1) i ketij neni, Banka 
Popullore mund t'i shpalle në ueb faqen e saj të internetit. 

(3) Banka Popullore mund t'i shpalle në ueb faqen e saj 
të internetit dhe aktet juridike të cilat nuk kane zbatim të 
pergjithshem. 
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Konflikti i interesave dhe detyra fiduciare 
 

Neni 70 
(1) Anetaret e Keshillit të Bankes Popullore dhe të pu-

nesuarit jane obligohen që t'u ikin situatave të cilat mund të 
shkaktojne konflikt të interesave. Konflikt i interesave ek-
ziston kur anetaret e Keshillit të Bankes Popullore ose të 
punesuarit të cilet kane interesa personale ose private që 
ndikojne ose mund të ndikojne mbi kryerjen objektive të 
detyrave të tyre. Me interesa private ose personale të aneta-
reve të Keshillit të Bankes Popullore ose të të punesuarve 
nenkuptohet  cfaredo lloj dobie që potencialisht mund ta 
kene vete ata, familjet e tyre dhe familjaret e tyre deri në 
brezin e dyte. 

(2) Anetaret e Keshillit të Banka Popullore dhe të pune-
suarit nuk guxojne që për aktivitetet e tyre në Banken Po-
pullore të pranojne cfaredo dobie, shperblime, kompensime 
ose dhurata nga cilido burim, pa marre parasysh nese jane 
në forme financiare ose jofinanciare. 

(3) Shkelja e dispozitave nga paragrafi (2) i ketij neni 
nga ana e të punesuarve paraqet shkelje serioze të rregulla-
ve dhe njeherit paraqet baze që guvernatori të vendose për 
zbatimin e masave disiplinore, duke perfshire pushimin 
nga puna. 

(4) Anetaret e Keshillit të Bankes Popullore dhe të pu-
nesuarit nuk guxojne t'i shfrytezojne informatat e fshehta 
tek të cilat kane qasje për realizimin e transaksioneve fi-
nanciare private, pa marre parasysh nese kete e bejne drejt-
perdrejt ose terthorazi nepermjet personave të trete, për llo-
gari dhe në rrezik të vet ose për llogari dhe në rrezik të per-
sonit të trete. 

(5) Para dites së fundit nga janari çdo vit, anetaret e 
Keshillit të Bankes Popullore teresisht do t'i zbulojne para 
Keshillit të Bankes Popullore interesat e konsiderueshme 
financiare që ata ose cilido person tjeter me të cilet ato ka-
ne lidhje familjare, afariste ose financiare mund drejtper-
drejt ose terthorazi t'i posedojne, dhe zbulimi i tille eshte në 
pajtim me rregullat interne të miratuara nga Keshilli i Ban-
kes Popullore. 

(6) Anetari i Keshillit të Bankes Popullore i cili para 
fillimit të debatit zbulon ekzistimin e konfliktit të interesa-
ve nuk merr pjese në diskutim dhe nuk kane të drejte vote, 
mirepo prania e tij merret parasysh gjate formimit të kuoru-
mit. 

(7) Anetaret e Keshillit të Bankes Popullore dhe të pu-
nesuarit obligohen që interesat e Bankes Popullore dhe in-
teresat e klienteve të Bankes Popullore t'i vendosin para in-
teresit të tyre personal dhe material. 

 
Provizione dhe kompensime 

 
Neni 71 

(1) Banka Popullore mund të arketoje provizione dhe 
kompensime për sherbimet që i ofron. 

(2) Keshilli i Bankes Popullore i percakton llojin dhe 
lartesine e provizioneve dhe kompensimeve nga paragrafi 
(1) i ketij neni, varesisht prej nderlikueshmerise dhe velli-
mit të aktiviteteve. 

 
Aktivitete të ndaluara 

 
Neni 72 

(1) Pervec nese nuk eshte percaktuar ndryshe me kete 
ligj ose ligj tjeter, Banka Popullore nuk guxon: 

1) të jape kredi ose dhurate monetare ose financiare; 
2) të kryeje veprimtari tregtare, të bleje aksione të sho-

qerive tregtare, duke perfshire edhe aksione të institucionit 
financiar, ose në menyre tjeter të kete interes pronesor në 
shoqerine financiare, komerciale, bujqesore, industriale ose 
në cilendo shoqeri tjeter tregtare dhe  

3) të fitoje të drejta mbi pronen e patundshme ose pro-
nen e patundshme nepermjet blerjes, marrjes me qira ose 
në menyre tjeter, pervec nese kjo eshte e nevojshme ose e 
domosdoshme për sigurimin e lokaleve të punes ose kush-
teve për kryerjen e detyrave të saj. 

(2) Me perjashtim të dispozitave nga paragrafi (1) i ke-
tij neni, Banka Popullore mund: 

1) të miratoje kredi të cilat sigurohen me sigurim per-
kates; 

2) të kete pjesemarrje pronesore ose në menyre tjeter të 
marre pjese në subjektin i cili kryen aktivitete të orientuara 
kah realizimi i detyrave dhe pergjegjesive të Bankes Popul-
lore dhe 

3) të fitoje interes ose të drejta nga paragrafi (1) pikat 
2) dhe 3) të ketij neni në baze të arketimit të kerkesave, me 
ç'rast interesat ose të drejtat e fituara në kete menyre doe-
mos duhet t'i tjetersoje në afat më të shkurter të mundshem. 

 
Lirimi nga tatimimi 

 
Neni 73 

(1) Lirohet nga tatimi mbi vleren e shtuar qarkullimi i: 
1) arit dhe metaleve tjera fisnike kah dhe nga Banka 

Popullore; 
2) kartemonedhave dhe monedhave që jane mjet ligjor 

për pagese në Republiken e Maqedonise dhe 
3) letres dhe bojes për shtypjen e bankenotave dhe ron-

deleve të pajisura për farkimin e parave të cilat jane mjet 
ligjor për pagese në Republiken e Maqedonise, kah dhe 
nga Banka Popullore. 

(2) Lirohet nga tatimi mbi vleren e shtuar importi i:  
1) arit dhe metaleve tjera fisnike të Bankes Popullore;  
2) kartemonedhave dhe monedhave që jane mjet ligjor 

për pagese në Republiken e Maqedonise dhe 
3) letres dhe bojes për shtypjen e bankenotave dhe ron-

deleve të pajisura për farkimin e parave të cilat jane mjet 
ligjor për pagese në Republiken e Maqedonise. 

(3) Banka Popullore eshte liruar nga pagesa e tatimit 
mbi fitim. 

(4) Tatimi mbi pronen nuk paguhet për prone të pa-
tundshme e cila eshte në pronesi të Bankes Popullore. 

 
Fshehtesia 

 
Neni 74 

(1) Personi i cili ka qene ose eshte anetar i Keshillit të 
Bankes Popullore ose i punesuar, pervec kur eshte e do-
mosdoshme për kryerjen e funksionit ose detyres së perca-
ktuar me kete ligj ose ligj tjeter, nuk guxon të lejoje qasje, 
të zbuloje ose të publikoje informata të cilat nuk jane pub-
like, e të cilat i kane marre gjate kryerjes së detyrave dhe 
obligimeve, dhe ato nuk do t'i perdor ose të lejoje që të per-
doren për perfitim personal. 

(2) Me perjashtim nga paragrafi (1) i ketij neni, anetari 
i Keshillit të Bankes Popullore ose i punesuari, mund të 
zbuloje informata të cilat nuk jane publike në pajtim me 
procedurat e vendosura nga ana e Bankes Popullore, nese: 

1) për kete eshte marre pelqim nga personi me të cilin 
ka të beje informata; 

2) zbulimi eshte obligim i cili del nga ligji, ose nese për 
kete ekziston urdher gjyqesor; 

3) i jepen shoqerise për revizion të Bankes Popullore; 
4) i jepen organeve rregullatore ose të supervizionit 

gjate kryerjes së obligimeve të tyre për të cilat jane të auto-
rizuara ose 

5) zbulimi në procedure para organit kompetent eshte 
në interes të Bankes Popullore. 

(3) Keshilli i Bankes Popullore e percakton shkallen e 
fshehtesise së informatave të cilat kane karakter të infor-
matave të klasifikuara dhe e percakton qasjen në dokumen-
tet të cilat Banka Popullore i perpilon dhe i ruan në pajtim 
me rregullat për qasje dhe mbrojtje të informatave të klasi-
fikuara. 
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Permbushja e kerkesave 
 

Neni 75 
(1) Banka Popullore ka të drejte paresore dhe pa kusht 

t'i permbushe kerkesat që dalin nga kryerja e detyrave të 
tyre nga cilatdo mjete monetare, letra me vlere dhe mjete 
tjera që në kohen e arritjes së kerkeses i mban për llogari të 
debitorit perkates në cfaredo baze. 

(2) Nuk lejohet procedure gjyqesore, dhe nuk lejohet 
kerkese konkurruese, të cilat do ta prolongonin realizimin e 
të drejtave të Bankes Popullore nga paragrafi (1) i ketij neni. 

 
Imuniteti nga konfiskimi i mjeteve 

 
Neni 76 

Kunder Bankes Popullore ose prones së saj nuk të 
shqiptohet mase për konfiskimin e mjeteve, duke perfshire 
ari, të drejta speciale të terheqjes, kartemonedha dhe mo-
nedha, kredi, depozita ose letra me vlere, dhe cfaredo të 
hyrash tjera nga kjo, para miratimit të aktgjykimit të plo-
tfuqishem nga gjykata kompetente. 

 
Pergjegjesia për dëm 

 
Neni 77 

(1) Banka Popullore nuk pergjigjet për demet ndaj per-
sonave të trete që mund të ndodhin për shkak të masave 
dhe aktiviteteve për ruajtjen e stabilitetit dhe sigurise së in-
stitucionit financiar të vecante ose sistemit bankar, pervec 
kur jane tejkaluar autorizimet e saj të percaktuara me kete 
ligj. 

(2) Për demet nga paragrafi (1) i ketij neni nuk pergjig-
jen personat që jane ose kane qene supervizore, pervec në 
rast kur ato me aktgjykim të plotfuqishem jane denuar për 
veper penale lidhur me punen. 

(3) Të punesuarit, guvernatori, zevendesguvernatoret 
dhe anetaret joekzekutive të Keshillit të Bankes Popullore, 
gjate dhe pas nderprerjes së marredhenies së punes, perka-
tesisht angazhimit në Banken Popullore, nuk pergjigjen për 
demet ndaj personit të trete që i kane shkaktuar me kryer-
jen e detyrave të punes, nese ato i kane kryer në kuader të 
autorizimeve të percaktuara me ligj.  

  
Kompensimi i shpenzimeve 

 
Neni 78 

Banka Popullore i kompenson shpenzimet e procedura-
ve gjyqesore kunder të punesuarve, guvernatorit, zevende-
sguvernatoreve dhe anetareve joekzekutive të Keshillit të 
Bankes Popullore lidhur me marredhenien e tyre të punes, 
perkatesisht angazhimin në Banken Popullore, pervec në 
rast, nese gjykohen në menyre të plotfuqishme për veper 
penale lidhur me punen. 

 
XI. MARREDHENIET NDERMJET BANKES  

POPULLORE DHE UNIONIT EVROPIAN 
 

Neni 79 
Banka Popullore bashkepunon dhe shkemben informata 

me Banken Qendrore Evropiane dhe institucionet dhe tru-
pat tjere të Unionit Evropian.   

 
XII. ANETARESIMI I REPUBLIKES SË MAQEDONISE 

NË UNIONIN EVROPIAN 
 

Dispozita të pergjithshme 
 

Neni 80 
(1) Banka Popullore eshte pjese perberese e Sistemit 

Evropian të Bankave Qendrore (në tekstin e metejme: 
SEBQ). 

(2) Banka Popullore i kryen qellimet dhe detyrat e 
SEBQ-së në pajtim me dispozitat e Marreveshjes për the-
melimin e Bashkesise Evropiane, Statutin e SEBQ-së dhe 
të Bankes Qendrove Evropiane (në tekstin e metejme: 
BQE), rregullat e zbatueshme drejtperdrejt nga Unioni 
Evropian dhe dispozitat e ketij ligji. 

 
Pavaresia e Bankes Popullore 

 
Neni 81 

Pa qene në kundershtim me nenin 5 të ketij ligji, Banka 
Popullore dhe anetaret e Keshillit të Bankes Popullore nuk 
kerkojne, e as pranojne instruksione nga institucionet dhe 
organet e Unionit Evropian, nga cilado qofte qeveri e ven-
dit anetar ose nga cilido organ tjeter. Institucionet dhe or-
ganet e Unionit Evropian dhe qeverite e vendeve anetare 
nuk mund të ndikojne në pavaresine e Bankes Popullore, 
në miratimin dhe implementimin e vendimeve të Bankes 
Popullore dhe të organeve të saj, e as nuk mund të miratoj-
ne, revokojne, prolongojne, anulojne ose në cfaredo men-
yre të ndikojne në vendimet e Bankes Popullore dhe të or-
ganeve të saj. 

 
Qellimet e Bankes Popullore si pjese e SEBQ-së 

 
Neni 82 

Banka Popullore i perkrah politikat e pergjithshme eko-
nomike të Unionit Evropian me qellim të permbushjes së 
qellimeve nga neni 2 i Marreveshjes për themelimin e 
Bashkesise Evropiane, pa qene në kundershtim me qellimet 
nga neni 6 i ketij ligji. Banka Popullore punon në pajtim 
me parimin e ekonomise së hapur të tregut me konkurrence 
të lire dhe në pajtim me parimet nga neni 4 i Marreveshjes 
për themelimin e Bashkesise Evropiane. 

 
Regjistrimi i kapitalit 

 
Neni 83 

Banka Popullore regjistron dhe paguan kapital në BQE 
në pajtim me nenet 28 dhe 29 nga Statuti i SEBQ-së edhe i 
BQE-së.   

 
Kompetencat dhe autorizimet për implementimin 

e politikes së kursit devizor 
 

Neni 84 
(1) Gjate miratimit të masave lidhur me kursin devizor 

të valutes vendore, Banka Popullore i merr parasysh intere-
sat e perbashketa të vendeve anetare të Unionit Evropian. 

(2) Keshilli i Unionit Evropian lidhur me politiken e 
kursit devizor i ka të gjitha autorizimet nga neni 111 nga 
Marreveshja për themelim të Bashkesise Evropiane.  

 
 
 

Roli keshilledhenes i BQE-së 
 

Neni 85 
(1) Propozim-ligjet dhe rregullat të cilat kane të bejne 

me sfera në kompetence të BQE-së dorezohen për mendim 
te BQE-ja. 

(2) Qeveria e Republikes së Maqedonise i dorezon pro-
pozim-ligjet dhe rregullat nga paragrafi (1) i ketij neni te 
Banka Popullore për informim. 

(3) Për sferat jashta kompetences së BQE-së, Qeveria e 
Republikes së Maqedonise konsultohet me Banken Popul-
lore gjate perpilimit të rregullave që kane të bejne me 
ceshtjet lidhur me qellimet, detyrat dhe kompetencat e 
Bankes Popullore. 
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Mbrojtja e bankenotave dhe monedhave  
nga falsifikimi 

 
Neni 86 

Me qellim të realizimit efikas të aktiviteteve lidhur me 
mbrojtjen e bankenotave dhe monedhave nga falsifikimi, 
Banka Popullore percakton masa në pajtim me rregullat e 
Unionit Evropian. 

 
Ndalimi për kreditim 

 
Neni 87 

(1) Pa qene në kundershtim me nenin 44 të ketij ligji, 
Banka Popullore, në pajtim me nenin 101 nga Marreveshja 
për themelim të Bashkesise Evropiane nuk mund t'u mira-
toje linja kreditore institucioneve dhe trupave të Unionit 
Evropian, autoriteteve qendrore rajonale dhe lokale, orga-
neve tjera me autorizime publike dhe ndermarrjeve publike 
që jane të kontrolluara nga vendet anetare. 

(2) Banka Popullore nuk mund drejtperdrejt të fitoje le-
tra me vlere debitore të leshuara nga personat dhe organet e 
theksuara në paragrafin (1) të ketij neni.  

(3) Me perjashtim, ndalimi nga paragrafi (1) i ketij neni 
nuk ka të beje me bankat në pronesi shteterore, kur ato fi-
tojne trajtim të njejte si institucionet kreditore private.  

(4) Me perjashtim, ndalimi nga paragrafi (1) i ketij neni 
nuk ka të beje me huat njeditore të miratuara për qeverite e 
vendeve anetare. Huat doemos duhet të kthehen deri në 
fund të dites dhe pagesa nuk mund të prolongohet për diten 
e ardhshme. 

 
E drejta e ankeses gjate shkarkimit  

nga funksioni 
 

Neni 88 
Kunder vendimit për shkarkim nga funksioni, guverna-

tori i Bankes Popullore ka të drejte ankese para Gjykates 
Evropiane të Drejtesise. Të gjithe anetaret tjere të Keshillit 
të Bankes Popullore kunder vendimit të Kuvendit të Re-
publikes së Maqedonise për shkarkim nga funksioni, kane 
të drejte të ngrejne kontest administrativ para gjykates 
kompetente në Republiken e Maqedonise. 

 
Anetaresimi në trupat e BQE-së 

 
Neni 89 

Guvernatori i Bankes Popullore eshte anetar i Keshillit 
të Pergjithshem të BQE-së. 

 
Fshehtesia e të dhenave 

 
Neni 90 

(1) Dorezimi i të dhenave te BQE-ja si obligim i perca-
ktuar në Statutin e SEBQ-së dhe të BQE-së nuk konsidero-
het si publikim i të dhenave të fshehta. 

(2) Të dhenat e fshehta të Bankes Popullore nuk u publi-
kohen paleve të treta, as në rast kur jane plotesuar kushtet nga 
neni 74 i ketij ligji, nese publikimi i tille eshte në kundershtim 
me obligimet dhe detyrat e Bankes Popullore të percaktuara 
me dispozitat e Marreveshjes për themelimin e Bashkesise 
Evropiane dhe Statutin e SEBQ-së dhe të BQE-së. 

 
Grumbullimi i të dhenave  

statistikore 
 

Neni 91 
Me qellim të kryerjes së detyrave dhe arritjes së qelli-

meve të BQE-së, Banka Popullore merr pjese në grumbul-
limin, perpunimin dhe distribuimin e të dhenave statistiko-
re në pajtim me nenin 5 të Statutit të SEBQ-së dhe të BQE-
së dhe me kete ligj.  

Ndalimi për qasje të privilegjuar 
 

Neni 92 
Në pajtim me nenin 102 të Marreveshjes për themelim 

të Bashkesise Evropiane, ndalimi për qasje të privilegjuar 
te institucionet financiare nga neni 45 i ketij ligji, ka të beje 
edhe me institucionet dhe trupat e Unionit Evropian, push-
tetet qendrore, rajonale, lokale, organet tjera me autorizime 
publike ose ndermarrjet publike të vendeve anetare të Uni-
onit Evropian. 

 
XIII. APLIKIMI I EUROS SI NJESI MONETARE NË 

REPUBLIKEN E MAQEDONISE 
 

Detyrat e Bankes Popullore si pjese e SEBQ-së 
 

Neni 93 
Në pajtim me Marreveshjen për themelimin e Bashke-

sise Evropiane dhe Statutin e SEBQ-së dhe të BQE-së, 
Banka Popullore i kryen detyrat në vijim:  

1) merr pjese në zbatimin e politikes monetare të Unio-
nit Evropian; 

2) i kryen operacionet devizore në pajtim me nenin 111 
nga Marreveshja për themelim të Bashkesise Evropiane; 

3) e ruan dhe menaxhon me pjesen e rezervave devizo-
re të Republikes së Maqedonise, e cila nuk eshte transferu-
ar në BQE dhe 

4) siguron funksionim të papenguar të sistemeve të pa-
geses. 

 
Detyrat e Bankes Popullore 

 
Neni 94 

Duke mos i vene në pikepyetje detyrat nga neni 93 i ke-
tij ligji dhe pavaresine e saj, Banka Popullore i kryen edhe 
detyrat në vijim: 

1) rregullon, leshon leje dhe kryen supervizion të insti-
tucioneve kreditore dhe institucioneve tjera financiare në 
menyren e percaktuar me kete ligj ose me ligj tjeter; 

2) kryen mbikeqyrje mbi zbatimin e rregullave me të 
cilat rregullohet puna devizore, puna e kembimoreve, kr-
yerja e sherbimeve transfert i shpejte i parave, sistemet për 
parandalimin e larjes së parave dhe mbrojtja e konsumato-
reve, në pajtim me kete ligj ose ligj tjeter; 

3) hap llogari dhe pranon mjete të institucioneve kredi-
tore, kryen qarkullim pagesor për ato llogari dhe u miraton 
kredi institucioneve kreditore; 

4) grumbullon dhe perpunon të dhena statistikore; 
5) vendos, zhvillon, regjistron dhe kryen mbikeqyrje 

mbi sigurine, stabilitetin dhe efikasitetin e sistemeve për 
pagese, barazim dhe kliring; 

6) kryen pune të agjentit fiskal për Republiken e Maqe-
donise dhe kryen edhe pune tjera të percaktuara me ligj për 
Republiken e Maqedonise; 

7) miraton rregulla nenligjore për punet në kompetence 
të vet dhe 

8) kryen pune tjera të percaktuara me rregulla tjera, ne-
se nuk jane në kundershtim me detyrat e percaktuara në ne-
nin 3 të Statutit të SEBQ-së edhe të BQE-së. 

 
Pjesemarrja në institucionet monetare  

nderkombetare 
 

Neni 95 
 Banka Popullore mund të marre pjese në punen e insti-

tucioneve monetare nderkombetare vetem me pelqim të 
BQE-së. 
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Pjesemarrja në zbatimin e politikes monetare 
 

Neni 96 
(1) Banka Popullore si pjese perberese e SEBQ-së merr 

pjese në zbatimin e politikes monetare dhe kryen kontroll 
monetar. 

(2) Në zbatimin e politikes monetare, Banka Popullore 
obligohet që të veproje në pajtim me aktet juridike të BQE-
së dhe rregullat e trupave tjere kompetente të Unionit Evro-
pian.  

(3) Për sigurimin e zbatimit të papenguar të akteve juri-
dike nga paragrafi (1) i ketij neni, Banka Popullore me 
mendim paraprak të BQE-së mund të miratoje akte për 
zbatim. 

(4) Aktet nga paragrafi (2) i ketij neni doemos duhet 
plotesisht të jene në pajtim me aktet juridike të BQE-së. 

 
Masat për parandalimin e likuiditetit jashte  

mase të tregut 
 

Neni 97 
 Me qellim të parandalimit të rritjes së pakontrolluar të 

likuiditetit të tregut i cili mund të ndodhe në diten e mirati-
mit të euros si njesi monetare në Republiken e Maqedoni-
se, e për shkak të obligimeve të bankave dhe kursimoreve 
që ta harmonizojne shumen e rezervave të detyrueshme 
nga Banka Popullore me shumen e rezervave të detyruesh-
me të percaktuara nga BQE-ja, Banka Popullore mund në 
aktet nenligjore të percaktoje masa. 
 

Operacionet në treg të hapur dhe punet 
kreditore 

 
Neni 98 

Për realizimin e qellimeve për kryerjen e detyrave të 
SEBQ-së, e në pajtim me nenin 18 të Statutit të BQE-së, 
Banka Popullore mund: 

1) të marre pjese në tregjet financiare nepermjet blerjes 
dhe shitjes së bazes definitive (momentale dhe me afat) ose 
me marreveshjet repo ose me dhenien dhe marrjen hua të 
kerkesave, instrumenteve të tregut (që jane në valuten e 
bashkesise ose të ndonje valute tjeter) dhe metaleve fisnike 
dhe 

2) të kryeje pune kreditore me bankat dhe pjesemarresit 
tjere në treg, nepermjet dhenies së kredive në baze të sigu-
rimit perkates. 

 
Rezerva e detyrueshme minimale 

 
Neni 99 

(1) BQE-ja mund të kerkoje nga institucionet kreditore 
të mbajne rezerve të detyrueshme minimale në llogari te 
BQE-ja dhe te Banka Popullore për realizimin e qellimeve 
të politikes monetare dhe në pajtim me nenin 19 të Statutit 
të SEBQ-së edhe të BQE-së. 

(2) Keshilli i Unionit Evropian i percakton kushtet, ba-
zen dhe perqindjen e llogaritjes së rezerves së detyruesh-
me, si dhe menyren dhe afatet për ndarjen dhe mbajtjen e 
rezerves së detyrueshme. 

(3) Nese institucioni kreditor nuk i permbahet kerkeses 
së BQE-së nga paragrafi (1) i ketij neni, BQE-ja mund t'i 
caktoje bankes kamate ndeshkuese dhe/ose t'i shqiptoje 
sanksion tjeter me efekt të ngjashem. 

 
Instrumente tjera të kontrollit  

monetar 
 

Neni 100 
Banka Popullore aplikon edhe instrumente tjera në kon-

trollin monetar të percaktuara nga Keshilli Drejtues i BQE-
së në pajtim me nenin 20 të Statutit të SEBQ-së dhe të 
BQE-së. 

Punet devizore 
 

Neni 101 
(1) Në pajtim me dispozitat nga Marreveshja për the-

melimin e Bashkesise Evropiane dhe nenin 23 të Statutit të 
SEBQ-së dhe të BQE-së, Banka Popullore mund:  

1) të vendose marredhenie me bankat qendrore dhe me 
institucionet financiare me vende të treta dhe, nese eshte e 
pershtatshme, me organizata nderkombetare;  

2) të bleje dhe të shese (momentalisht dhe me afat) dhe 
në menyre tjere t'i fitoje të gjitha llojet e prones në valute të 
huaj dhe metale fisnike; 

3) ta mbaje dhe menaxhoje me pronen nga pika 2 e ke-
tij paragrafi dhe 

4) t'i kryeje të gjitha format tjera të transaksioneve ban-
kare në raportet me vendet e treta dhe me organizatat nder-
kombetare, duke i perfshire edhe punet e dhenies dhe marr-
jes së huas.  

(2) Prona në valute të huaj nga paragrafi (1) pika 2) e 
ketij neni i perfshin edhe letrat me vlere dhe gjithe pronen 
tjeter në cilendo valute të huaj ose njesi llogaritese pavare-
sisht nga forma në të cilen mbahet. 

 
Rezervat devizore 

 
Neni 102 

Prona nga neni 101 paragrafi (1) pika 2 e ketij ligji, i 
perben rezervat devizore të Republikes së Maqedonise. 

 
Bartja e pjeses nga rezervat devizore të BQE-së 

 
Neni 103 

(1) Banka Popullore obligohet që të barte pjese nga re-
zervat devizore nga neni 102 i ketij ligji në BQE, në pajtim 
me nenin 30 të Statutit të SEBQ-së dhe të BQE-së. 

(2) Banka Popullore, nese kete ia ngarkon BQE-ja, në 
emer dhe për llogari të BQE-së, mund të menaxhoje me 
pjesen e bartur nga rezervat deviozre nga paragrafi (1) i ke-
tij neni, në pajtim me drejtimet e BQE-së. 

 
Rezervat devizore të pabartshme të  

Republikes së Maqedonise 
 

Neni 104 
(1) Pjesa nga rezervat devizore nga neni 102 i ketij ligji, që 

nuk i eshte bartur BQE-së, në pajtim me nenin 103 të ketij ligji 
i perben rezervat devizore të Republikes së Maqedonise të ci-
lat i ruan dhe me to menaxhon Banka Popullore.  

(2) Rezervat devizore të Republikes së Maqedonise nga 
paragrafi (1) i ketij neni jane pjese e bilancit të Bankes Po-
pullore. 

(3) Banka Popullore menaxhon me rezervat devizore 
nga paragrafi (1) i ketij neni në pajtim me politikat perso-
nale, duke i respektuar parimet e sigurise, likuiditetit dhe 
profitit gjate depozitimit. 

(4) Për transaksionet me rezerva devizore të pabartsh-
me dhe transaksionet me mjetet nga llogarite devizore rr-
jedhese të Republikes së Maqedonise, që e tejkalojne shu-
men e percaktuar me drejtimet e Keshillit Drejtues në paj-
tim me nenin 31 të Statutit të SEBQ-së dhe të BQE-së, ne-
vojitet pelqim nga BQE-ja. 

(5) Me perjashtim të paragrafit (4) të ketij neni, pelqimi 
nga BQE-ja nuk nevojitet në rast të kryerjes së transaksio-
nit që del nga plotesimi i obligimeve ndaj organizatave 
nderkombetare nga neni 101 i ketij ligji. 

 
Emetimi i kartemonedhave dhe i monedhave 

 
Neni 105 

(1) Banka popullore mund të emetoje kartemonedha që 
jane në euro në kuader të limiteve të vendosura nga BQE-
ja, e në pajtim me dispozitat e Statutit të SEBQ-së dhe 
BQE-së dhe dispozitat e Marreveshjes për themelimin e 
Bashkesise Evropiane. 
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(2) Banka popullore mund të emetoje monedha që jane 
në euro me leje të BQE-së për sasine e emetimit. Banka 
popullore do t'i zbatoje rregullat për denominacion dhe 
specifikim teknik të monedhave në pajtim me rregullat re-
levante të Unionit Evropian. 

 
Percaktimi i pamjes së monedhave 

 
Neni 106 

Banka popullore merr pjese në percaktimin e pamjes së 
monedhave që i emeton, me ç'rast i zbaton rregullat rele-
vante të Unionit Evropian. 

 
Sistemet për barazimin e transaksioneve  

pagesore 
 

Neni 107 
(1) Banka Popullore siguron kushte për funksionimin e 

papenguar dhe efikas të sistemit për barazim të transaksio-
neve pagesore në kuader të Unionit Evropian dhe jashte tij, 
duke i zbatuar me kete rast edhe rregullat e BQE-së dhe 
rregullat e trupave tjere kompetente të Unionit Evropian. 

(2) Për sigurimin e zbatimit të papenguar të rregullave 
nga paragrafi (1) i ketij neni, Banka Popullore në pajtim 
me BQE-në mund të miratoje akte për zbatim. 

(3) Aktet nga paragrafi (2) i ketij neni doemos duhet që 
në teresi të harmonizohen me rregullat e BQE-së dhe rre-
gullat e trupave tjere kompetente të Unionit Evropian. 

 
Detyrat dhe autorizimet e Keshillit të  

Bankes Popullore 
 

Neni 108 
Keshilli i Bankes popullore eshte kompetent për: 
1)  miratimin e planit financiar të Bankes Popullore; 
2) miratimin e raporteve nga neni 61 i ketij ligji; 
3) dhenien dhe heqjen e lejes për pune të sistemeve pa-

gesore dhe miratimin e rregullave nenligjore me të cilat 
percaktohet menyra e punes së tyre, nese eshte i autorizuar 
për miratimin e tyre me kete ligj dhe me Statutin e SEBQ-
së dhe BQE-së;  

 4) miratimin e rregullave nenligjore me të cilat rregul-
lohet emetimi i monedhave, nese për miratimin e tyre eshte 
i autorizuar me kete ligj dhe Statutin e SEBQ-së dhe BQE-
së, si dhe me rregullat relevante të Unionit Evropian; 

5) percaktimin e strategjise dhe politikes për menaxhim 
me pjesen e pabartshme nga rezervat devizore;  

6) vendimmarrje për antaresim të Bankes Popullore në 
institucionet dhe organizatat nderkombetare dhe  

7) vendimmarrje për anetaresim të Bankes Popullore në 
institucionet monetare nderkombetare për të cilat nevojitet 
pelqimi i BQE-së. 

 
Anetaresimi në trupat e BQE-së 

 
Neni 109 

Guvernatori i Bankes Popullore eshte anetar i Keshillit 
Drejtues të BQE-së. 

 
Kapitali i Bankes Popullore 

 
Neni 110 

Në diten e aplikimit të euros si njesi monetare në Re-
publiken e Maqedonise kapitali i Bankes Popullore në shu-
me prej 1 289 789 232 denare shnderrohet në euro sipas 
shkalles së percaktuar të konverzionit (denare/euro).  

 
Raportet Financiare të Bankes Popullore 

 
Neni 111 

(1) Banka Popullore perpilon raporte financiare në paj-
tim me rregullat e kontabilitetit dhe udhezimet e BQE-së. 

(2) Në raportin financiar vjetor të Bankes Popullore pa-
raqitet edhe pjesa e të hyrave monetare të SEBQ-së dhe 
BQE-së, e cila eshte e percaktuar nga BQE-ja në pajtim me 
Statutin e SEBQ-së dhe të BQE-së, ndersa krijohet me zba-
timin e politikes së perbashket monetare. 

 
Zgjedhja e revizorit 

 
Neni 112 

Vendimi për zgjedhjen e revizorit të jashtem të pavarur 
të raporteve financiare të Bankes Popullore miratohet në 
pajtim me Statutin e SEBQ-së dhe të BQE-së. 

 
Rregullat nenligjore 

 
Neni 113 

Për zbatimin e drejtimeve të BQE-së që kane të bejne 
me sferat në kompetence të BQE-së, Banka Popullore me 
pelqim të BQE-së, miraton rregulla nenligjore. 

 
Sanksionet e BQE-së 

 
Neni 114 

(1) Banka Popullore e zbaton sistemin e sanksioneve të 
BQE-së në sferat të cilat BQE-ja i rregullon me rregullat e 
saj, në pajtim me Marreveshjen për themelimin e Bashkesi-
se Evropiane. 

(2) Banka Popullore merr pjese në proceduren për 
shqiptimin e sanksioneve nga ana e BQE-së, në pajtim me 
rregullat e BQE-së dhe rregullat tjera të trupave të Unionit 
Evropian. 

 
XIV. DISPOZITA PËR KUNDERVAJTJE 

       
Organi kundervajtes 

 
Neni 115 

(1) Për kundervajtjet nga nenet 117, 118, 119 dhe 120 
të ketij ligji, Banka Popullore ngrit procedure për kunder-
vajtje dhe shqipton sanksione për kundervajtje. 

(2) Për kundervajtjet e parapara në nenet 121 dhe 122 
të ketij ligji procedure për kundervajtje udheheq edhe san-
ksion për kundervajtje shqipton gjykata kompetente. 

(3) Proceduren për kundervajtje nga paragrafi (1) i ketij 
neni, e zbaton Komisioni për Vendimmarrje për Kunder-
vajtje (në tekstin e metutjeshem: Komisioni për Kunder-
vajtje) i cili perbehet nga persona të punesuar në Banken 
Popullore dhe të emeruar nga guvernatori. 

(4) Guvernatori e percakton numrin, kualifikimet dhe 
pervojen e punes të anetareve të Komisionit për Kunder-
vajtje. 

(5) Anetaret e Komisionit për Kundervajtje emerohen 
për periudhe prej pese vitesh me të drejte të emerimit të se-
rishem. 

(6) Vetem juristi i diplomuar, me provim të dhene të ju-
risprudences mund të emerohet si kryetar i Komisionit për 
Kundervajtje. 

(7) Komisioni për Kundervajtje miraton rregullore për 
punen e tij pas lejes paraprake nga guvernatori. 
   

Neni 116 
Puna e Komisionit për Kundervajtje 

 
(1) Anetari i Komisionit për Kundervajtje mund të 

shkarkohet në rastet në vijim: 
1) pas kalimit të kohes për të cilen eshte emeruar si 

anetar; 
2) me kerkese të tij; 
3) me plotesimin e kushteve për pension sipas pleqerise 

në pajtim me ligj; 
4) nese konstatohet se eshte i paafte pergjithmone për 

pune; 
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5) nese eshte i gjykuar me aktgjykim të plotfuqishem 
gjyqesor për veper penale; 

6) nese konstatohet shkelje e rregullave për udheheqjen 
e procedures kundervajtese me vendim të plotfuqishem 
gjyqesor; 

7) nese nuk i permbushe obligimet që dalin nga puna e 
Komisionit për Kundervajtje ose 

8) nese nuk njofton për konflikt të interesave për rastin 
për të cilin Komisioni për Kundervajtje miraton vendim. 

(2) Propozim për shkarkimin e anetarit të Komisionit 
për Kundervajtje në rastet nga paragrafi (1) pikat 3 deri në 
8, parashtron kryetari i Komisionit për Kundervajtje te gu-
vernatori i Bankes Popullore. 

(3) Anetaret e Komisionit për Kundervajtje jane të pa-
varur në punen e tyre dhe miratojne vendim në baze të rre-
gullave, njohurive të tyre eksperte dhe bindjes së tyre per-
sonale.  

(4) Vendimi i Komisionit për Kundervajtje konsidero-
het si i miratuar kur do të votohet nga shumica e anetareve 
të tij. 

       
Neni 117 

(1) Gjobe në shume prej 15 000 deri në 20 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet bankes, filialit të 
bankes së huaj dhe kursimores, nese nuk eshte në pajtim 
me obligimin për rezerve të detyrueshme, ose nese nuk 
eshte në pajtim me kushtet, bazen dhe perqindjen e lloga-
ritjes së rezerves së detyrueshme, si dhe menyren dhe afa-
tet për ndarjen dhe mbajtjen e rezerves së detyrueshme (ne-
ni 20). 

(2) Gjobe në shume prej 4 000 deri në 6 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes 
në banke, filial të bankes së huaj dhe kursimore për kun-
dervajtjen nga paragrafi (1) i ketij neni.       

 
Neni 118 

(1) Gjobe në shume prej 15 000 deri në 20 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit juridik i 
cili pa leje paraprake me shkrim nga Banka Popullore do të 
kryeje reproduksion të kartemonedhave dhe monedhave të 
cilat jane mjet ligjor për pagese në Republiken e Maqedo-
nise ose do të krijoje lende të cilat sipas dizajnit të vet imi-
tojne kartemonedha ose monedha të tilla (neni 30).  

(2) Gjobe në shume prej 4 000 deri në 6 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes 
në personin juridik për kundervajtjen nga paragrafi (1) i ke-
tij neni. 

 
Neni 119 

Gjobe në shume prej 4 000 deri në 6 000 euro në kun-
dervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje perso-
nit fizik i cili pa leje paraprake me shkrim nga Banka Po-
pullore do të kryeje reproduksion të kartemonedhave dhe 
monedhave të cilat jane mjet ligjor për pagese në Republi-
ken e Maqedonise ose do të krijoje lende të cilat sipas di-
zajnit të vet imitojne kartemonedha ose monedha të tilla 
(neni 30). 

 
Neni 120 

(1) Gjobe në shume prej 2 000 deri në 5 000 euro në 
kundervlere me denare do t'u shqiptohet për kundervajtje të 
kryer bankes, filialit të bankes së huaj, kursimores ose per-
sonit tjeter juridik i cili eshte i obliguar që të dorezoje të 
dhena statistikore dhe informata, nese: 

1) nuk i dorezon ose i dorezon jo me kohe te Banka Po-
pullore të dhenat statistikore dhe informatat në pajtim me 
nenin 36 të ketij ligji dhe 

2) nuk i dorezon ose i dorezon jo me kohe të dhenat 
dhe informatat te Banka Popullore për mbajtjen e Regjistrit 
kreditor (neni 39). 

(2) Gjobe në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kun-
dervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes në 
banke, filial të bankes së huaj, kursimore ose personit tjeter 
juridik i cili eshte i obliguar që të dorezoje të dhena statisti-
kore dhe informata për kundervajtje nga paragrafi (1) i ke-
tij neni. 

 
Neni 121 

Gjobe në shume prej 400 deri në 800 euro në kunderv-
lere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit 
fizik i cili nuk i dorezon ose i dorezon jo me kohe te Banka 
Popullore të dhenat statistikore dhe informatat në pajtim 
me nenin 36 të ketij ligji.  

  
Neni 122 

Gjobe në shume prej 6 000 deri në 10 000 euro në kun-
dervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje gu-
vernatorit, zevendesguvernatoreve dhe anetareve joekzeku-
tive të Keshillit të Bankes Popullore, nese: 

1) gjate mandatit kryejne profesione tjera (neni 50 pa-
ragrafi (3)); 

2) nuk japin deklarate me shkrim për ceshtje të caktuar 
në rast kur objektiviteti i tyre eshte i cenuar për shkak të 
konfliktit të interesave në aspekt të asaj ceshtjeje, dhe nuk 
perjashtohen nga miratimi i vendimit (neni 70) dhe  

3) zbulojne informate të klasifikuar me shkalle perkate-
se të fshehtesise, pa marre parasysh menyren me të cilen e 
kane kuptuar gjate kryerjes së funksionit të tyre (neni 74). 

 
Neni 123 

Gjobe në shume prej 4 000 deri në 8 000 euro në kun-
dervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje të pu-
nesuarit në Banken Popullore, nese zbulon informate të 
klasifikuar me shkalle perkatese të fshehtesise, pa marre 
parasysh menyren me të cilen e ka kuptuar gjate kryerjes së 
detyrave të tij (neni 74). 

 
Neni 124 

(1) Procedura për kundervajtje e parapare me kete ligj 
nuk mund të ngritet as të udhehiqet pas kalimit të dy viteve 
nga dita e kryerjes së kundervajtjes. 

(2) Afati për parashkrim nderpritet me çdo veprimtari 
të procesit, të ndermarre nga organi kompetent për ndjek-
jen e kryeresit të kundervajtjes.  

(3) Me çdo nderprerje të afatit nga paragrafi (2) i ketij 
neni, parashkrimi fillon të rrjedh prej në fillim, por proce-
dura kundervajtese nuk mund të ngritet, e as të udhehiqet 
më tej pas skadimit të kater viteve nga dita kur eshte kryer 
kundervajtja. 

 
XV. DISPOZITA KALIMTARE DHE  

PERFUNDIMTARE 
 

Neni 125 
(1) Guvernatori dhe zevendesguvernatoret e Keshillit të 

Bankes Popullore të zgjedhur nga Kuvendi i Republikes së 
Maqedonise deri në diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji, 
mbeten në detyre deri në perfundimin e mandatit të tyre.  

(2) Anetaret e jashtem të Keshillit të Bankes Popullore 
të zgjedhur nga Kuvendi i Republikes së Maqedonise deri 
në diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji mbeten anetare joek-
zekutive të Keshillit të Bankes Popullore dhe mbesin në 
detyre deri në skadimin e mandatit të tyre. 

(3) Guvernatori, zevendesguvernatoret dhe anetaret jo-
ekzekutive të Keshillit të Bankes Popullore obligohen që 
në afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji 
të harmonizohen me dispozitat nga neni 50 i ketij ligji. 

(4) Zevendesguvernatori i zgjedhur nga Kuvendi i Re-
publikes së Maqedonise deri në diten e hyrjes në fuqi të ke-
tij ligji, i cili nuk eshte anetar i Keshillit të Bankes Popullo-
re, behet anetar i Keshillit të Bankes Popullore në diten e 
perfundimit të mandatit të cilitdo anetari joekzekutiv të 
Keshillit të Bankes Popullore. 
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Neni 126 
(1) Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të mira-

tohen në afat prej nente muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të 
ketij ligji. 

(2) Deri në hyrjen në fuqi të rregulles nga paragrafi (1) 
i ketij neni do të zbatohen rregullat ekzistuese. 

 
Neni 127 

(1) Dispozitat nga Kapitulli XII. Anetaresimi i Republi-
kes së Maqedonise në Unionin Evropian me nenet 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 dhe 94 të ketij 
ligji do të zbatohen nga dita e aderimit të Republikes së 
Maqedonise në Unionin Evropian. 

(2) Dispozitat nga Kapitulli XIII. Aplikimi i euros si 
njesi monetare në Republiken e Maqedonise me nenet 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114 dhe 115 të ketij ligji do të 
zbatohen nga dita e aplikimit të euros si njesi monetare në 
Republiken e Maqedonise.  

 
Neni 128 

(1) Në diten e aderimit të Republikes së Maqedonise në 
Unionin Evropian, shfuqizohen dispozitat nga nenet 6 pa-
ragrafi (2), 44 dhe dispozita nga neni 79 i ketij ligji.  

(2) Me diten e aderimit të Republikes së Maqedonise 
në Unionin Evropian, për kundervajtjet nga neni 120 i ketij 
ligji, procedure kundervajtese do të udheheqe gjykata kom-
petente. 

 
Neni 129 

Në diten e aplikimit të euros si njesi monetare në Re-
publiken e Maqedonise shfuqizohen dispozitat nga nenet 7, 
12 paragrafi (1), 14 paragrafi (1), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40 paragrafi (1), 47 pikat 1, 
2, 15, 16, 18 dhe 20, 48 paragrafi (1) pikat 2, 4 dhe 6, 60 
paragrafi (1), 65, 73 paragrafi (1) pikat 2 dhe 3 dhe para-
grafi (2) pikat 2 dhe 3, 84, 115 paragrafet (1), (3), (4), (5), 
(6) dhe (7), 116, 117,118 dhe 119 të ketij ligji. 

 
Neni 130 

Me diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji shfuqizohet Ligji 
për Banken Popullore të Republikes së Maqedonise ("Ga-
zeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 3/2002, 
51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 dhe 129/2006). 

 
Neni 131 

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

____________ 
3311. 

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 ЦАРИНСКИОТ 

ЗАКОН 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Царинскиот закон, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 6 декември 2010 година. 

 
        Бр. 07-4956/1                             Претседател 
6 декември 2010 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 ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 
 

Член 1 
Во Царинскиот закон („Службен весник на Репуб-

лика Македонија" број 39/2005, 4/2008 и 48/10), членот 
6 се менува и гласи: 

„(1) Со овој член се уредуваат условите и постапка-
та за давање одобрение за вршење на работи на заста-
пување во царински постапки и лиценца за вршење на 
застапување. 

(2) 1. Работи на застапување во царински постапки 
може да се вршат од страна на трговски друштва или 
трговци поединци, кои ги исполнуваат условите пропи-
шани со овој закон и имаат одобрение за вршење на ра-
боти на застапување во царински постапки издадено од 
страна на Царинската управа (во натамошниот текст: 
овластен царински застапник). 

2. Во случај кога лицето од точката 1 на овој став 
поднесува царинска декларација во име и за сметка на 
друго лице или во свое име, а за сметка на друго лице, 
царинската декларација во име на овластениот царин-
ски застапник може да ја потпише само лице кое има 
лиценца за вршење на застапување (во натамошниот 
текст: лиценциран застапник). 

3. Одобренијата и лиценците од точките 1 и 2 на 
овој став не се преносиви. 

(3) Одобрение за вршење на работи  на застапување 
во царински постапки може да се даде на трговско 
друштво или трговец поединец кое ги исполнува след-
ниве услови: 

а) да е регистрирано во Република Македонија; 
б) да е регистрирано за вршење дејност, која вклу-

чува и застапување во царински постапки; 
в) да има вработено на неопределено време најмал-

ку еден лиценциран застапник; 
г) во последните две години кои непосредно прет-

ходат на датумот на поднесување на барањето за одо-
брение за вршење на работи  на застапување во царин-
ски постапки, не направил потежок царински прекр-
шок согласно со членот 264-г став (3) од овој закон 
и/или со правосилна судска одлука е огласен за вино-
вен за сторено кривично дело криумчарење, царинска 
измама или прикривање на стоки кои се предмет на 
криумчарење и царинска измама и 

д) да нема ненамирени обврски кон државата во 
последните три години, кои непосредно претходат на 
датумот на поднесување на барањето за одобрение за 
вршење на работи  на застапување во царински постап-
ки. 

(4) 1. Одобрение за вршење на работи на застапува-
ње во царински постапки издава Царинската управа, по 
писмено барање на трговското друштво или трговецот 
поединец.  

2. Одобрението од точката 1 на овој став се донесу-
ва во рок од 30 дена од денот на приемот на уредно 
поднесеното барање.  

(5) Овластениот царински застапник и лиценцира-
ниот застапник се должни во рок од осум дена писмено 
да ја известат Царинската управа за секоја промена ко-
ја се однесува на исполнување на условите од ставови-
те (3) и (7) на овој член кои се релевантни за издавање 
или одземање на одобрението за вршење на работи на 
застапување во царинските постапки или лиценцата за 
вршење на застапување.  

(6) Ако по давањето на одобрение за вршење на ра-
боти на застапување во царински постапки настапат 
околности поради кои овластениот царински застапник 
повеќе не ги исполнува условите од ставот (3) на овој 
член, директорот на Царинската управа ќе го укине 
одобрението за вршење на работи на застапување во 
царински постапки. 
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(7) 1. Лиценца за вршење на застапување издава Ца-
ринската управа. 

2. Лиценцата од точката 1 на овој став може да се 
даде на лице кое: 

а) има најмалку средно образование, најмалку две 
години работно искуство во областа на царинското ра-
ботење  и положен посебен стручен испит за вршење 
на застапување во царинските постапки или 

б) има високо образование  од специјализиран фа-
култет од областа на царинското работење  и  најмалку 
две години работно искуство од областа на  царинско-
то работење или 

в) има најмалку средно образование и најмалку три 
години работно искуство на работни места во Царин-
ската управа од областа на царинското работење. 

3. Покрај условите од точката 2 на овој став лицето 
треба да ги исполнува и следните услови: 

а) во последните две години кои непосредно прет-
ходат на датумот на поднесување на барањето за ли-
ценца за вршење на застапување во царински постапки, 
не направил потежок царински прекршок согласно со 
членот 264-г став (3) од овој закон и/или со правосилна 
судска одлука е огласен за виновен за сторено кривич-
но дело криумчарење, царинска измама или прикрива-
ње на стоки кои се предмет на криумчарење и царинска 
измама и 

б) има уверение од овластена образовна институци-
ја за познавање на еден од светските јазици. 

4. Лиценцата од точката 1 на овој став се дава во 
рок од 30 дена од денот на приемот на уредно поднесе-
ното барање. 

5. Евиденција за издадените лиценци за вршење на 
работи на застапување води Царинската управа. 

(8) Царинската управа самостојно или во соработка 
со здружението на застапници или друга институција 
организира и учествува во спроведувањето на програ-
мата за обука на лиценцираните застапници. 

(9) 1. Со лиценцата од ставот (7) точка 1 на овој 
член, на лиценцираниот застапник му се издава и иден-
тификациска картичка. 

2. При вршењето на работите во службените про-
стории или простории на Царинската управа или доде-
ка се вклучени во спроведувањето на службени работи 
надвор од работниот простор, лиценцираните застап-
ници мора на видливо место да ја носат идентификаци-
ската картичка. 

(10) 1. Стручен испит за лиценциран застапник се 
полага во Царинската управа. 

2. Стручен испит за лиценциран застапник се со-
стои од следниве области: 

- царински дозволено постапување или употреба на 
стока, 

- царинска тарифа, 
- потекло на стока, 
- вредност на стока за царински потреби, 
- даноци и даночна политика, 
- нетарифни мерки и мерки на трговска политика, 
- транспорт и транспортно осигурување, 
- шпедитерско работење и 
- изготвување и употреба на царинска декларација. 
3. Стручниот испит се спроведува од страна на Ко-

мисија за спроведување на стручниот испит за лицен-
циран застапник.  

(11) 1. Стручен испит за лиценциран застапник мо-
же да полага лице кое: 

а) има најмалку средна стручна подготовка; 
б) има најмалку една година работно искуство во 

областа на царинското работење и 
в) има уверение од овластена образовна институци-

ја за познавање на еден од светските јазици. 
2. За положен стручен испит се издава уверение, 

потпишано од страна на претседателот на Комисијата 

за спроведување на стручниот испит за лиценциран за-
стапник. 

3. Царинската управа води евиденција за полагање 
на стручен испит за лиценциран застапник и лицата 
кои го положиле испитот. 

(12) 1. Надзор над спроведувањето на прописите со 
кои се уредуваат работењето и активностите на овла-
стените царински застапници спроведува Државниот 
управен инспекторат. 

2. По исклучок, во делот на спроведување на царин-
ските прописи и одредбите на овој закон, надзор врши 
Царинската управа. 

(13) Министерот за финансии донесува поблиски 
критериуми за спроведување на одредбите од овој чл-
ен." 

 
Член 2 

По членот 264 се додаваат четири нови члена 264-а, 
264-б, 264-в и 264-г, кои гласат: 

 
"Член 264-а 

(1) Глоба во износ од 5.000 до 10.500 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на трговско друш-
тво или трговец поединец, ако без одобрение врши ра-
боти на застапување во царински постапки (член 6 став 
(3)). 

(2) Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице 
во трговското друштво за дејствијата од ставот (1) на 
овој член.  

 
Член 264-б 

(1) Глоба во износ  од 500 до 2.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на трговско друштво 
или трговец поединец, ако: 

а) вршењето на работи на  застапување во царински 
постапки го довери на лице кое не ги исполнува пропи-
шаните услови за вршење на тие работи или 

б) во утврдениот рок не ја извести Царинската 
управа за секоја промена која се однесува на исполну-
вање на условите од членот 6 ставови (3) и (7) на овој 
закон кои се релевантни за издавање или одземање на 
одобрението за вршење на работи на застапување или 
лиценцата за вршење на застапување. 

(2) Глоба во износ од 150 до 250 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице 
во трговското друштво за дејствијата од ставот (1) на 
овој член.  

 
Член 264-в 

Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на лицето кое: 

а) без лиценца од Царинската управа работи како 
лиценциран застапник и 

б) работејќи како лиценциран застапник, на барање 
на царинскиот службеник не достави на увид докумен-
ти потребни за утврдување на неговиот статус или со 
своето однесување на друг начин го оневозможува или 
отежнува уредното или ефикасното дејствување на ца-
ринските службеници. 

 
Член 264-г 

(1) Овластениот царински застапник од членот 6 
став (2) точка 1 на овој закон, кој ќе стори потежок ца-
рински прекршок, ако во претходните две години кои 
непосредно претходат на сторувањето на тој прекршок, 
два или повеќе пати правосилно е казнет за сторување 
на потежок царински прекршок или прекршок од чле-
нот 264-б на овој закон, може да му се изрече мерка 
суспендирање на одобрение за вршење на работи на за-
стапување во царински постапки во период од шест ме-
сеци до две години. 
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(2) Одговорното лице на овластениот царински за-
стапник или на друго трговско друштво од членот 6 
став (2) на овој закон, ако во претходните две години 
кои непосредно претходат на сторувањето на тој пре-
кршок, два или повеќе пати правосилно е казнето за 
сторување на потежок царински прекршок или прекр-
шок од членот 264-в на овој закон, може да му се изре-
че мерка суспендирање за работење како лиценциран 
застапник во период од шест месеци до две години. 

(3) За потежок царински прекршок од ставовите (1) 
и (2) на овој член ќе се смета царински прекршок утвр-
ден со правосилна одлука на надлежен орган  во кој 
вредноста на стоката, предмет на прекршок, надминува 
30.000 евра, ако: 

а) во транзитна постапка на одредишниот царински 
орган не ги стави на увид стоката и документите за 
стоката или стоката се стави на увид во изменета со-
стојба, 

б) во царинската декларација неточно ја наведе ко-
личината, видот, квалитетот, вредноста или потеклото 
на стоката или не ја наведе целата стока, вклучувајќи и 
поттикнување и помагање во сторувањето на таквите 
прекршоци и 

в) со поттикнување или помагање на сторителот на 
таквите прекршоци со лажно претставување на факти-
те овозможи остварување или обид за остварување на 
ослободување од плаќање на увозни давачки или нама-
лени давачки." 

 
Член 3 

Издадените одобренија и лиценци до влегувањето 
во сила на овој закон остануваат во важност, а над 
истите во иднина ќе се применуваат одредбите од овој 
закон. 

Започнатите а не довршени постапки за издавање 
на одобренија и лиценци треба да се усогласат и довр-
шат според одредбите на овој закон. 

Подзаконските прописи кои се донесуваат врз осно-
ва на овој закон, ќе се донесат во рок од шест месеци 
од влегувањето на сила на овој закон. 

 
Член 4 

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

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

DOGANOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin doganor („Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonise" numër 39/2005, 4/2008 и 48/10), neni 6 ndr-
yshohet si vijon: 

"(1) Me këtë nen rregullohen kushtet dhe procedura për 
dhenien e lejes për kryerjen e punëve të përfaqësimit në 
procedura doganore dhe licencës për kryerjen e përfaqësi-
mit. 

(2) 1. Punet e përfaqësimit në procedura doganore 
mund të kryhen nga ana e shoqërive tregtare ose tregtarëve 
individuale, që i plotësojnë kushtet e përcaktuara me këtë 
ligj dhe kanë leje për kryerjen e punëve të përfaqësimit në 
prodedura doganore, të lëshuar nga Drejtoria Doganore (në 
tekstin e mëtejmë: përfaqësues i autorizuar doganor).  

2. Në rast kur personi nga pika 1 e këtij paragrafi pa-
rashtron deklaratë doganore në emër dhe për llogari të per-
sonit tjetër ose në emër të vet e për llogari të personit tjetër, 
deklaraten në emër të përfaqësuesit të autorizuar doganor 
mund ta nënshkruajë vetëm personi i cili ka licencë për kr-
yerjen e përfaqësimit (në tekstin e mëtejmë: përfaqësuesi i 
licencuar). 

3. Lejet dhe licencat nga pikat 1 dhe 2 të këtij paragrafi, 
nuk janë të bartshme. 

(3) Leja për kryerjen e punëve të përfaqësimit në proce-
dura doganore mund t'i jepet shoqërisë tregtare ose tregtarit 
individual i cili i plotëson kushtet në vijim: 

a) të jetë i regjistruar në Republikën e Maqedonisë; 
b) të jetë i regjistruar për kryerjen e veprimtarisë, e cila 

perfshine edhe përfaqësim në procedura doganore;  
v) të ketë të punësuar në kohë të pacaktuar së paku një 

perfaqesues të licencuar;  
g) në dy vitet e fundit të cilat drejtpërdrejt i paraprijnë 

dates së parashtrimit të kërkesës për leje për kryerjen e pu-
neve të përfaqësimit në procedura doganore, nuk ka kryer 
shkelje më të rëndë doganore sipas nenit 264-g paragrafi 
(3) të këtij ligji dhe/ose me vendim të plotfuqishëm gjyqe-
sor është shpallur fajtor për veprën e kryer kontrabandë, 
mashtrim doganor ose fshehje të mallrave që janë lëndë e 
kontrabandes dhe mashtrimit doganor dhe  

d) të mos ketë detyrime të papërmbushura ndaj shtetit 
në tre vitet e fundit, që drejtpërdrejt i paraprijnë datës së 
parashtrimit të kërkesës për leje për kryerjen e punëve të 
perfaqesimit në procedura doganore. 

(4) 1. Leje për kryerjen e punëve të përfaqësimit në 
procedura doganore lëshon Drejtoria Doganore, me kerke-
se me shkrim nga shoqëria tregtare ose tregtari individual.  

2. Leja nga pika 1 e këtij paragrafi, miratohet në afat 
prej 30 ditësh prej ditës së pranimit të kërkesës së parash-
truar me rregull.  

(5) Perfaqesuesi i autorizuar doganor dhe përfaqësuesi i 
licencuar janë të detyruar që në afat prej tetë ditësh, me 
shkrim ta njoftojnë Drejtorinë Doganore për çdo ndryshim 
që ka të bëjë me plotësimin e kushteve nga paragrafët (3) 
dhe (7) të këtij neni, që janë relevante për lëshimin ose he-
qjen e lejes për kryerjen e punëve të përfaqësismit në pro-
cedura doganore ose licencës për kryerjen e përfaqësimit.  

(6) Nese pas dhënies së lejes për kryerjen e punëve të 
perfaqesimit në procedura doganore krijohen rrethana për 
shkak të së cilave përfaqësuesi i autorizuar doganor tanimë 
nuk i plotëson kushtet nga paragrafi (3) i këtij neni, drejtori 
i Drejtorisë Doganore do ta anulojë lejen për kryerjen e pu-
neve të përfaqësimit në procedura doganore. 

(7) 1. Licence për kryerjen e përfaqësimit lëshon Drej-
toria Doganore. 

2. Licenca nga pika 1 e këtij paragrafi mund t'i jepet 
personit i cili: 

a) ka së paku arsimim të mesëm, së paku dy vjet pervo-
je pune në sferën e punës doganore dhe ka  të dhënë pro-
vim profesional të veçantë për kryerjen e përfaqësimit në 
procedura doganore ose 

b) ka arsimim të lartë nga fakulteti i specializuar nga 
sfera e punës doganore dhe ka së paku dy vjet përvojë pune 
në sferën e punës doganore ose 

v) ka së paku arsimim të mesëm dhe së paku tre vjet 
pervoje pune në vende të punës në Drejtorinë Doganore 
nga sfera e punës doganore. 

3. Krahas kushteve nga pika 2 e këtij paragrafi, personi 
duhet t'i plotësojë edhe kushtet në vijim: 

а) në dy vitet e fundit të cilat drejtpërdrejt i paraprijnë 
dates së parashtrimit të kërkesës për licencë për kryerjen e 
puneve të përfaqësimit në procedura doganore, nuk ka kr-
yer shkelje më të rëndë doganore sipas nenit 264-g para-
grafi (3) të këtij ligji dhe/ose me vendim të plotfuqishëm 
gjyqesor është shpallur fajtor për veprën e kryer kontraba-
ndë, mashtrim doganor ose fshehje të mallrave që janë len-
de e kontrabandës dhe mashtrimit doganor dhe   

b) ka certifikatë nga institucioni i autorizuar doganor 
për njohjen e njërës prej gjuhëve botërore. 

4. Licenca nga pika 1 e këtij paragrafi, jepet në afat prej 
30 ditesh nga dita e pranimit të kërkesës së parashtruar me 
rregull. 

5. Evidence për licencat e lëshuara për kryerjen e pun-
eve të përfaqësimit mban Drejtoria Doganore. 
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(8) Drejtoria Doganore në mënyrë të pavaruar ose në 
bashkepunim me shoqërinë e përfaqësuesve ose institucion 
tjeter, organizon dhe merr pjesë në realizimin e programit 
për trajnimin e përfaqësuesve të licencuar. 

(9) 1. Me licencë nga paragfafi (7) pika 1 e këtij neni 
perfaqesuesit të licencuar i lëshohet edhe kartelë identifiki-
mi. 

2. Gjate kryerjes së punëve në lokalet zyrtare ose në 
lokalet e Drejtorisë Doganore ose deri sa janë të përfshirë 
në kryerjen e punëve zyrtare jashtë lokalit të punës, përf-
aqesuesit e licencuar doemos duhet në vend të dukshëm ta 
mbajne kartelën e identifikimit. 

(10) 1. Provimi profesional për përfaqësues të licencuar 
jepet në Drejtorinë Doganore. 

2. Provimi profesional për përfaqësues të licencuar, 
perbehet prej sferave në vijim: 

- veprimi i lejuar doganore ose përdorimi i mallit, 
- tarifa doganore, 
- prejardhja e mallit, 
- vlera e mallit për nevoja doganore, 
- tatimet dhe politika tatimore, 
- masat jotarifore dhe masat e politikës së tregut, 
- transporti dhe sigurimi i transportit, 
- puna e shpedicionit dhe 
- perpilimi dhe përdorimi i deklaratës doganore. 
3. Provimi profesional realizohet nga ana e Komisionit 

për Realizimin e Provimit Profesional për përfaqësues të li-
cencuar.  

(11) 1. Provimin profesional për përfaqësues të licencu-
ar, mund ta japë personi i cili: 

a) ka së paku përgatitje të mesme profesionale, 
b) ka së paku një vit përvojë pune në sferën e punës do-

ganore dhe  
v) ka certifikatë nga institucioni arsimor i autorizuar 

për njohjen e njërës nga gjuhët botërore. 
2. Për provim të dhënë jepet certtifikatë e nënshkruar 

nga ana e kryetarit të Komisionit për Realizimin e Provimit 
Profesional për përfaqësues të licencuar. 

3. Drejtoria Doganore mban evidencë për dhënien e 
provimit profesional për përfaqësues të licencuar  dhe per-
sonat që e kanë dhënë provimin. 

(12) 1. Mbikeqyrje të zbatimit të rregullave me të cilat 
rregullohen puna dhe aktivitetet e përfaqësuesve të autori-
zuar doganorë, kryen Inspektorati Administrativ Shtetëror. 

2. Me përjashtim, në pjesën e zbatimit të rregullave 
doganore dhe dispozitave të këtij ligji, mbikëqyrje kryen 
Drejtoria Doganore. 

(13) Ministri i Financave miraton kritere më të përafë-
rta për zbatimin e dispozitave të këtij neni." 

 
Neni 2 

Pas nenit 264 shtohen katër nene të reja 264-a, 264-b, 
264-v dhe 264-g, si vijojnë: 

 
"Neni 264-a 

(1) Gjobe në shumë prej 5 000 deri në 10 500 euro me 
kundervlere në denarë, do t'i shqiptohet shoqërisë tregtare 
ose tregtarit individual, nëse pa leje  kryen punë të perfaqe-
simit në procedura doganore (neni 6 paragrafi (3)). 

(2) Gjobe në shumë prej 500 deri në 2 000 euro me 
kundervlere në denarë, do t'i shqiptohet edhe personit perg-
jegjes në shoqërinë tregtare, për veprimet nga paragrafi (1) 
i këtij neni.  

 
Neni 264-b 

(1) Gjobe në shumë prej 500 deri në 2 000 euro me 
kundervlere në denarë, do t'i shqiptohet shoqërisë tregtare 
ose tregtarit individual, nëse:  

a) kryerjen e punëve të përfaqësimit në procedura dog-
anore ia ngarkon personit i cili nuk i plotëson kushtet e per-
caktuara për kryerjen e atyre punëve ose 

b) në afatin e përcaktuar nuk e njofton Drejtorinë Do-
ganore për çdo ndryshim lidhur me plotësimin e kushteve 
nga neni 6 paragrafët (3) dhe (7) të këtij ligji, që janë rele-
vante për lëshimin dhe heqjen e lejes për kryerjen e punëve 
të përfaqësimit, ose licencës për kryerjen e përfaqësimit. 

(2) Gjobe në shumë prej 150 deri në 250 euro me kunder-
vlere në denarë do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në 
shoqërinë tregtare, për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni. 

 
Neni 264-v 

Gjobe në shumë prej 500 deri në 1 500 euro me kun-
dervlere në denarë do t'i shqiptohet personit, nëse  

a) pa licencë nga Drejtoria Doganore punon si përfaqë-
sues i licencuar dhe 

b) duke punuar si përfaqësues i licencuar, me kërkesë 
të nëpunësit doganor nuk i dorëzon në shikim dokumentet 
e nevojshme për përcaktimin e statusit të tij, ose me sjelljen 
e tij në mënyrë tjetër e pamundëson ose e rëndon veprimin 
e rregullt ose efikas të nëpunësve doganorë. 

 
Neni 264-g 

(1) Perfaqesuesit  të autorizuar doganor nga neni 6 pa-
ragrafi (2) pika 1 të këtij ligji i cili kryen kundërvajtje më 
të rëndë doganore, nëse në dy vitet e kaluara të cilat dre-
jtperdrejt i paraprijnë kryerjes së asaj kundërvajtjeje, dy 
ose më shumë herë në mënyrë të plotfuqishme është dënuar 
për kryerjen e kundërvajtjes doganore më të rëndë ose ku-
ndervajtes nga neni 264-b i këtij ligji, mund t'i shqiptohet 
mase suspendimi i lejes për kryerjen e punëve të përfaqësi-
mit në procedura doganore, në periudhë prej gjashtë muaj 
deri në dy vjet. 

(2) Personit përgjegjës të përfaqësuesit të autorizuar 
doganor ose shoqërisë tjetër tregtare nga neni 6 paragrafi 
(2) të këtij ligji, nëse në dy vitet paraprake të cilat drejtpër-
drejt i paraprijnë kryerjes së asaj kundërvajtjeje, dy ose më 
shume herë në mënyrë të plotfuqishme është dënuar për kr-
yerjen e kundërvajtjes më të rëndë doganore ose kundër-
vajtjes nga neni 264 -v i këtij ligji, mund t'i shqiptohet ma-
se suspendimi për punë si përfaqësues i licencuar në peri-
udhe prej gjashtë muajsh deri në dy vjet. 

(3) Kundervajtje më e rëndë doganore nga paragrafët 
(1) dhe (2) të këtij neni, do të konsiderohet kundërvajtja 
doganore e përcaktuar me vendim të plotfuqishëm të org-
anit kompetent në të cilën vlera e mallit i tejkalon 30 000 
euro, nëse: 

a) në procedurë transiti, organit doganor të destinacion-
it nuk ia paraqet për inspektim mallin dhe dokumentet për 
mallin, ose malli paraqitet për inspektim në gjendje të ndr-
yshuar,   

b) në deklaratën doganore e shënon josaktësisht sasinë, 
llojin, kualitetin, vlerën ose prejardhjen e mallit ose nuk e 
shenon mallin e plotë, duke e përfshirë edhe nxitjen dhe 
ndihmen në kryerjen e kundërvajtjeve të tilla dhe  

v) me nxitjen ose ndihmën e kryerësit të kundërvajtjeve 
të atilla me prezantim të rrejshëm të fakteve, mundëson re-
alizim ose tentim për realizimin e lirimit nga pagesa e det-
yrimeve importuese ose detyrimeve të zvogëluara." 

 
Neni 3 

Lejet dhe licencat e lëshuara deri në hyrjen në fuqi të 
ketij ligji mbesin në fuqi, e ndaj të njëjtave në të ardhmen 
do të zbatohen dispozitat e këtij ligji.  

Procedurat e filluara e të pambaruara për lëshimin e le-
jeve dhe licencave, duhet të harmonizohen dhe përfundoh-
en sipas dispozitave të këtij ligji. 

Dispozitat nënligjore që miratohen në bazë të këtij ligji, 
do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga hyrja në fu-
qi e këtij ligji. 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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3312. 
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 ЦА-

РИНСКАТА УПРАВА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за Царинската управа, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 декември 2010 година. 
 

       Број 07-4957/1                              Претседател  
6 декември 2010 година         на Република Македонија, 
              Скопје                               Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА  УПРАВА 

 
Член 1 

Во Законот за Царинската управа („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 46/2004, 81/2005, 107/2007, 
103/2008, 64/2009, 105/2009 и 48/10), во членот 10-а по 
ставот (6) се додава  нов став (7), кој гласи: 

"(7) Комисијата од ставот (2) на овој член води 
единствена евиденција на прекршоците, изречените 
санкции и донесените одлуки на начин пропишан од 
министерот за финансии  во согласност со министерот 
за правда." 

 
Член 2 

Во членот  50 ставот (2 ) се менува и гласи: 
"Вработените во Царинската управа што вршат ра-

боти од областа на финансиско, општо-административ-
но, материјално работење и јавните набавки, во кои  не 
се опфатени работите и задачите во врска со царински-
те постапки се државни службеници.“ 

Во ставот (3) зборовите: "административно-технич-
ки" се заменува со зборот "технички ".  

   
Член 3 

Актот за систематизација на работните места во Ца-
ринската управа ќе се усогласи со одредбите од овој за-
кон во рок од 60 дена од влегувањето во сила на овој 
закон . 

 
Член 4 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR DREJTORI DOGANORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për Drejtori Doganore (''Gazeta Zyrtare e Re-

publikes së Maqedonise'' numer 46/2004, 81/2005, 
107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009 dhe 48/10),  në 
nenin 10-a pas paragrafit (6) shtohet paragrafi i ri (7), si vi-
jon: 

"(7) Komisioni nga paragrafi (2) i ketij neni mban evi-
dence unike të kundervajtjeve, sanksioneve të kumtuara 
dhe vendimeve të miratuara në menyre të percaktuar nga 
ministri i Financave në pajtim me ministrin e Drejtesise.'' 

 
Neni 2 

Në nenin 50 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Të punesuarit në Drejtorine Doganore që kryejne pune 

nga sfera e punes financiare, të pergjithshme administrati-
ve, materiale dhe furnizimeve publike, në të cilat nuk 
perfshihen punet dhe detyrat lidhur me procedurat dogano-
re jane nepunes shteterore." 

Në paragrafin (3) fjalet: "administrative teknike'', ze-
vendesohen me fjalen ''teknike''.  

 
Neni 3 

Akti për sistematizimin e vendeve të punes në Drejtori-
ne Doganore do të harmonizohet me dispozitat e ketij ligji, 
në afat prej 60 ditesh nga hyja në fuqi e ketij ligji. 

 
Neni 4 

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

__________ 
3313. 

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  КОНТ-
РОЛА НА ИЗВОЗ НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО 

ДВОЈНА УПОТРЕБА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за контрола на извоз на стоки и техноло-
гии со двојна употреба, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 6 декември 2010 година. 

 
     Бр. 07-4959/1                                 Претседател 
6 декември 2010 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 ЗА-
КОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ИЗВОЗ НА СТОКИ И 

ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА 
 

Член 1 
Во Законот за контрола на извозот на стоки и тех-

нологии со двојна употреба (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 82/2005 и 84/2007), членот  
1  се менува и гласи: 

„Со овој  закон се уредуваат условите под кои  мо-
же да се врши извоз, брокеринг и транзит на  стоки и 
технологии со двојна употреба, надлежноста на  држав-
ните органи во контролата  над  извозот, брокерингот и 
транзитот на стоки и технологии со двојна употреба и 
правата и  обврските на правните и физичките лица кои 
вршат извоз, трансфер, брокеринг и транзит  на стоки и 
технологии со двојна употреба.“ 

 
Член 2 

Во членот 2  точките 2 и 3 се менуваат и гласат:  
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“2. „Извоз на стоки и технологии со двојна употре-
ба“ е извоз и повторен извоз на стоки и технологии со 
двојна употреба, како и трансфер на софтвер или тех-
нологија преку електронски медиум, факс, телефон, 
електронска пошта или  друго електронско средство 
надвор од  подрачјето на Република Македонија, а се 
однесува на пристапот во електронска форма на соф-
твер и технологија на правно и физичко лице надвор од 
подрачјето на Република Македонија и на усниот пре-
нос на технологија по телефон  доколку  технологијата 
е содржана во документ  чиј битен дел е прочитан или 
опишан по пат на телефон; 

3. „Извозник“ е правно или физичко лице кое е ре-
гистрирано за вршење на извоз со седиште на терито-
ријата на Република Македонија и кое има сопственост 
и право на располагање со стоките и технологиите со 
двојна употреба, како и секое физичко или правно лице 
што решава да пренесе софтвер или технологија преку 
електронски медиум, факс, телефон, електронска по-
шта или  друго електронско средство надвор од  по-
драчјето на Република Македонија;“. 

По точката 4 се додаваат три нови точки 5, 6 и 7, 
кои гласат: 

“5. “Брокерски услуги“ се преговарање или догова-
рање на трансакции за купување, продавање или наба-
вка на стоки  и технологии со двојна употреба од една 
земја во која било друга земја, како и  продавање  или 
купување на стоки и технологии со двојна  употреба 
кои се наоѓаат во една земја за нивен пренос во која би-
ло друга земја. За целите на овој закон  помошните ус-
луги  не се сметаат за брокерски услуги. Помошни ус-
луги се транспортот, финансиските услуги, осигурува-
ње или реосигурување, рекламирање и промоција; 

6. “Брокер“ е секое физичко или правно лице  со се-
диште во Република Македонија кое врши брокерски 
услуги дефинирани во точката 5 на овој член и 

7. “Транзит на стоки  со двојна употреба“  е транс-
порт или превоз на стоки и технологии со двојна упо-
треба од една земја во друга земја при што стоките ми-
нуваат низ царинската територија на Република Маке-
донија.“   

 
Член 3 

Во насловот на Главата III по зборот “ИЗВОЗ“ се 
става запирка и се додаваат зборовите: “БРОКЕРИНГ 
И ТРАНЗИТ“. 

 
Член 4 

По членот 6 се додаваат два нови члена 6-а  и 6-б, 
кои гласат: 

 
„Член  6-а 

(1) Брокерот може да врши брокерски услуги на 
стоки и технологии со двојна употреба врз основа на 
дозвола за брокерски услуги на стоки и технологии со 
двојна употреба (во натамошниот текст: дозвола за 
брокерски услуги). 

(2) Дозволата за брокерски услуги од ставот (1) на 
овој член ја издава Министерството. 

(3) Дозвола за брокерски услуги е потребна за сто-
ките и технологиите со двојна употреба од Листата од 
членот  5 точка 1 на овој закон,  доколку брокерот е из-
вестен од страна на Министерството, Министерството 
за одбрана, Министерствотото за внатрешни работи, 
Министерството за надворешни работи, Царинската 
управа на Република Македонија или друг надлежен 
орган, дека  таа  стока или технологија во целина или 
нејзини делови се или можат да се наменат за развој, 
производство, управување, ракување, одржување, уск-
ладиштување, откривање, препознавање или ширење 
на хемиско, биолошко или нуклеарно оружје или  за 
развој, производство, одржување и складирање на ра-
кети способни за пренос на такво оружје. 

 (4) Дозвола за брокерски услуги е потребна и во 
случаите   кога стоките и технологиите не се опфатени 
со Листата од членот 5 точка 1 на овој закон доколку  
брокерската услуга се однесува на земја купувач или 
земјата со крајна   дестинација кон која Советот за без-
бедност на ООН со обврзувачка резолуција има воведе-
но ембарго за извоз на оружје или со одлука на ОБСЕ 
или со ембарго за извоз на оружје на Европската унија 
кон кое Република Македонија се има придружено, ако 
брокерот е информиран од органот од ставот (3) на 
овој член дека стоката може да биде наменета делумно 
или во целост за воени крајни употреби. 

(5) Дозвола за брокерски услуги се издава и за сто-
ки со двојна употреба што не се опфатени со Листата 
од членот 5 точка 1 на овој закон, ако брокерот е ин-
формиран од страна на органот од ставот (3) на овој 
член дека стоките се или можат да бидат наменети во 
целост или делумно, за употреба како делови или ком-
поненти од воени стоки. 

(6) Брокерот на кого  му е познато, или  има основа 
да се сомнева  дека стоката или технологијата со двојна 
употреба ќе биде употребена  за  намените  од  ставо-
вите (3), (4) и (5)  на овој член, е должен за тоа да ги 
извести Комисијата и Министерството. Комисијата, во 
рок кој не може да биде подолг од 30 дена од известу-
вањето одлучува дали за таа стока или технологија е 
потребна дозвола за брокерски услуги. 

 
Член  6-б 

(1)  Царинската управа на Република Македонија 
може привремено да задржи или забрани  транзит на 
стоки и технологии со двојна употреба опфатени со 
Листата од членот 5 точка 1 на овој закон, ако стоката 
или технологијата во целина или нејзини делови се или 
можат да се наменат за развој, производство, управува-
ње, ракување, одржување, ускладиштување, открива-
ње, препознавање или ширење на хемиско, биолошко 
или нуклеарно оружје или  за развој, производство, 
одржување и складирање на ракети способни за пренос 
на такво оружје.  

(2)  Во случај на привремено задржување или за-
брана на транзит на стока со двојна употреба Царин-
ската управа на Република Македонија е должна во 
период од 48 часа да го извести писмено Министерс-
твото за задржувањето или забраната на транзитот. 

(3)  Согласно со ставот (4) на овој член, Мини-
стерството ќе издаде дозвола за транзит во рок од 60 
дена, доколку се исполнети бараните услови за транзит 
на стока со двојна употреба низ територијата на Репуб-
лика Македонија. 

(4)  При одлучувањето за забрана на транзит од ста-
вот (1) на овој член Министерството ќе ги има предвид 
обврските и одговорностите кои Република Македони-
ја ги презела како членка на меѓународни договори или 
како членка на меѓународни режими за не ширење на 
оружје за масовно уништување, како и критериумите 
од членот 8 на овој закон. 

(5) Министерот за економија ја пропишува постап-
ката за издавање на дозвола за одреден транзит на сто-
ки и технологии со двојна употреба од Листата од чле-
нот 5 точка 1 на овој закон ако стоката или технологи-
јата во целина или нејзини делови се или можат да се 
наменат за целите од ставот (1) на овој член, како и 
формата и содржината на барањето и дозволата за 
транзит на стоката со двојна употреба.“ 

 
Член 5 

Членот  7  се менува и гласи: 
„(1) Извозникот и брокерот се должни до Мини-

стерството да поднесат барање за издавање на  дозвола 
за извоз, односно дозвола за брокерски услуги  на 
обрасци  чија форма и содржина ја пропишува мини-
стерот за економија . 
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(2) Врз основа на барањето од ставот (1) на овој 
член министерот за економија издава дозвола за извоз, 
односно дозвола за брокерски услуги. 

(3) Дозволата за извоз и дозволата за брокерски ус-
луги од ставот (2) на овој член се издаваат на обрасци 
чија форма и содржина ги пропишува министерот за 
економија. 

(4) Обрасците од  ставовите (1) и (3) на овој член 
треба да бидат усогласени со меѓународните стандар-
дизирани обрасци. 

(5) Со барањето од ставот (1) на овој член треба да 
се достави јасен опис на стоките и приложат сите дока-
зи кои се потребни за потврдување на податоците наве-
дени во барањето како технички карактеристики, ски-
ци, планови, фотографии и друга документација за 
идентификација на стоките и технологиите со двојна 
употреба. 

(6) Во прилог на барањето извозникот и брокерот 
мора да достават “Сертификат за краен корисник“. 

(7) Брокерот треба да достави и податоци за лока-
цијата на потеклото на стоките и технологиите со двој-
на употреба.“ 

 
Член 6 

Во членот 8 став (1)  по зборот “извоз“ се става за-
пирка и се додаваат зборовите: “односно дозвола за 
брокерски услуги“. 

Во ставот (2) по зборовите:  “Министерството за 
здравство“ се става запирка и се додаваат зборовите: 
“Дирекција за радијациона сигурност“. 

Во ставот (3) по зборот „Министерствата“ се дода-
ваат зборовите: „и органите“. 

Во ставот (4) зборот “барањето“ се заменува со збо-
рот “барањата“, а  зборовите: “за извоз“ се бришат. 

 
Член 7 

Членот 9 се менува и гласи: 
„(1) Министерството, по  предходно прибавено по-

зитивно мислење од членот 8 ставови (1) и (2)  на овој 
закон,  издава   дозвола за извоз или дозвола за брокер-
ски услуги најмногу за период од  една година од денот 
на издавањето на дозволата . 

(2) Дозволата од ставот (1) на овој член се издава во 
четири примероци: два се доставуваат до барателот, од 
кои еден примерок барателот го доставува до царин-
скиот орган при постапката на извоз, а еден задржува 
за себе, еден  примерок се доставува до Царинската 
управа на Република Македонија и еден примерок се 
чува  во архивата на Министерството. 

(3) Министерството е должно еднаш на шест месе-
ци да  достави  список на издадени дозволи за извоз, 
дозволи за брокерски услуги и одбиени барања за до-
бивање дозволи за извоз и дозволи за брокерски услу-
ги,  до Комисијата.“  

 
Член 8 

Во членот 11 по зборот “извоз“ се додаваат зборо-
вите: “односно  барањето за издавање на дозвола за 
брокерски услуги“, а по зборот “извозот“ се става за-
пирка и се додаваат зборовите: “односно  брокерската 
услуга“. 

Во алинејата 1 по зборовите: “Република Македо-
нија“ се додаваат зборовите: “вклучувајќи ги и оние 
кои се опфатени од Заедничкиот став на Советот 
2008/944 ЗНБП од 8 декември 2008“. 

 
Член 9 

Членот 12  се менува и гласи: 
„(1) Министерот со решение може по барање на из-

возникот, по барање на брокерот или по службена 
должност, да  ја укине дозволата за извоз, односно доз-
волата за брокерски услуги кога:  

- ќе утврди дека еден или повеќе услови врз основа 
на кои била издадена дозволата за извоз, односно доз-
волата за брокерски услуги не се веќе важечки и 

- кога извозникот не ги извршува утврдените обвр-
ски во дозволата за извоз, односно кога брокерот не ги 
извршува утврдените обврски во дозволата за брокер-
ски услуги. 

(2) Министерот со решение  ја поништува  дозвола-
та за извоз, односно дозволата за брокерски услуги ко-
га:  

- дозволата за извоз, односно дозволата за брокер-
ски услуги била издадена врз основа на неточни или 
непотполни податоци, а подносителот на барањето зна-
ел или би морал да знае дека податоците биле неточни 
или непотполни,  

- извозникот, односно брокерот не го известил Ми-
нистерството за промените  поврзани со стоките и тех-
нологиите со двојна употреба и 

- извозникот ја пренел дозволата за извоз на друг 
извозник.“  

 
Член 10 

Членот 13 се  менува и гласи: 
„(1) Против решението  од членовите 11 и 12 на 

овој закон извозникот, односно брокерот има право на 
жалба до Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за решавање во втор степен во управни работи во 
областа на извозот на стоки и технологии со двојна 
употреба, во рок од осум дена од приемот на решение-
то. 

(2) Жалбата од ставот (1) на овој член не го одлага  
извршувањето на решението.“ 

 
Член 11 

Во насловот на Главата IV по зборот “ИЗВОЗНИ-
КОТ“ се додаваат зборовите: “И БРОКЕРОТ“. 

 
Член 12 

Во членот 14 по ставот (2) се додава  нов став (3),  
кој гласи: 

 “ (3) Брокерот кој врши брокерски услуги на стоки 
и технологии со двојна  употреба  е должен: 

- да води посебна евиденција за извршените брокер-
ски услуги на стоки и технологии со двојна употреба, 

- да ја извршува дејноста во согласност со условите 
и барањата утврдени во  дозволата за брокерски услуги 
и 

- за секоја промена во условите на вршење на бро-
керски услуги на стоки и технологии со двојна употре-
ба веднаш во писмена форма  да го извести Министерс-
твото.“ 

 
Член 13 

Во членот 17 став (1) по зборот “извозникот“ се до-
даваат зборовите: “и брокерот“, а  по зборот “трансак-
ција“ се додаваат зборовите: “односно брокерска услу-
га“. 

 
Член 14 

Во членот 18  став (5) по зборот “извоз“ се додаваат 
зборовите: “и брокерски услуги“. 

 
Член 15 

Членот 20 се менува и гласи: 
„(1) Надзор над спроведувањето на одредбите од 

овој закон врши Министерството. 
(2) Надзор над активностите на извоз на стоки и 

технологии со двојна употреба и брокерски услуги на 
стоки и технологии со двојна употреба врши Царинска-
та управа на Република Македонија. 

(3) При вршење на надзорот од ставот (2) на овој 
член царинските службеници имаат право: 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 123 

- да бараат од лицата вклучени во активностите со 
стоки и технологии со двојна употреба информации и 
податоци потребни за вршење на контролата, 

- мислења од други соодветни органи и институ-
ции, 

- да вршат контрола на секој поединечен извоз на 
стоки и технологии со двојна употреба, како и провер-
ка на податоците за стоките и технологиите со двојна 
употреба со податоците од издадената дозвола за извоз 
во согласност со царинските прописи, 

- да вршат увид на  стоки и технологии со двојна 
употреба на царинските терминали и во складиштата 
во согласност со царинските прописи, 

- да влегуваат во деловните простории на лицата 
вклучени во извозните или брокеринг трансакции со 
стоки и технологии со двојна употреба,  

- да доставуваат барања до соодветните надлежни 
институции на други земји за обезбедување на инфор-
мации потребни за контролата и 

- да даваат информации по барања на истражни ор-
гани од други земји  во согласност со меѓународните 
обврски на Република Македонија.“ 

 
Член 16 

По членот 20 се додаваат два нови члена 20-а и 20-
б, кои гласат: 

 
“Член 20-а 

(1) По откривање на прекршок по овој закон царин-
скиот службеник е должен да состави записник во кој 
ги забележува битните елементи на дејствието од кое 
произлегува правното обележје на прекршокот, време-
то, местото и начинот на сторувањето, описот на дејс-
твието и лицата затекнати на самото место. Записникот 
го потпишува царинскиот службеник и сторителот.  

(2) Царинскиот службеник веднаш по составување 
на записникот од ставот (1) на овој член на сторителот 
ќе му врачи покана за плаќање на глоба, а на сторите-
лот кој ќе го признае прекршокот што му се става на 
товар ќе му издаде платен налог, согласно со закон. 
Приемот на поканата или платниот налог сторителот го 
констатира со свој потпис.  

(3) Ако сторителот не ја плати глобата од поканата 
и налогот од ставот (2) на овој член во рок од осум де-
на од денот на приемот царинскиот службеник е дол-
жен веднаш да поднесе барање за поведување на пре-
кршочна постапка до надлежниот суд. 

 
Член 20-б 

Надлежен орган за изрекување на прекршоци од 
овој закон е надлежниот суд.“ 

 
Член 17 

Членот 22 се менува и  гласи: 
„(1) Глоба во износ од 10.000 до 15.000 евра во де-

нарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на 
извозникот- правно лице кој врши извоз на стоки и тех-
нологии со двојна употреба без издадена дозвола за из-
воз, спротивно од членот 6 ставови (1), (3), (4) и  (5) на 
овој закон.  

(2) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност за прекршок од ставот (1) на овој 
член ќе му се изрече и на одговорното лице во правно-
то лице. 

(3) За дејствијата од ставот (1) на овој член на прав-
ното или физичкото лице ќе му се изрече и посебна 
прекршочна санкција одземање на предмети - стоки. 

(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член, покрај 
глобата на одговорното лице во правното лице ќе му се 
изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на 
должност во траење од три до пет години. 

(5) За дејствијата од ставот (1) на овој член, покрај 
глобата на правното лице ќе му се изрече и прекршоч-
на санкција забрана за вршење на дејноста во траење 
од три до пет години, а на физичкото лице ќе му се 
изрече прекршочна санкција забрана за вршење на деј-
ност или должност во траење од три до пет години.“ 

 
Член 18 

По членот 22 се додаваат седум нови члена 22-а, 
22-б, 22-в, 22-г, 22-д, 22-ѓ и 22-е, кои гласат: 

 
„Член 22-а 

(1) Глоба во износ од 10.000 до 15.000 евра во де-
нарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на  
брокерот кој врши брокерски услуги на стоки и техно-
логии со двојна употреба (член 6-а ставови (1), (3), (4) 
и (5)).   

(2) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност за прекршок од ставот (1) на овој 
член ќе му се изрече и на одговорното лице во правно-
то лице. 

(3) За дејствијата од ставот (1) на овој член, покрај 
глобата на одговорното лице во правното лице ќе му се 
изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на 
должност во траење од три до пет години. 

(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член, покрај 
глобата на правното лице ќе му се изрече и прекршочна 
санкција привремена забрана за вршење на дејноста во 
траење од три до пет години, а на физичкото лице ќе му 
се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на 
дејност или должност во траење од три до пет години. 

                                              
Член 22-б 

(1) Глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денар-
ска противвредност за прекршок ќе му се изрече на из-
возникот - правно лице, ако: 

-  извозникот ја пренесе дозволата за извоз на друг 
извозник (член 14 став (2)) и 

-   извозникот не се придржува кон утврдените об-
врски во дозволата за извоз (член 14 став (1) алинеја 2). 

(2) Глоба во износ од 800 до 1.200 евра во денарска 
противвредност за прекршок од ставот (1) на овој член 
ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице. 

 
Член 22-в 

(1)  Глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денар-
ска противвредност за прекршок ќе му се изрече на 
брокерот, ако не се придржува кон утврдените обврски 
во дозволата за брокерски услуги (член 14 став (3) али-
неја 2). 

(2)  Глоба во износ од 800 до 1.200 евра во денарска 
противвредност за прекршок од ставот (1) на овој член 
ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице. 

 
Член 22-г 

(1)  Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност за прекршок ќе му се изрече на из-
возникот - правно лице, ако: 

-  не води посебна евиденција за извршениот извоз 
на стоки и технологии со двојна употреба (член 14 став 
(2) алинеја 1), 

-  не го извести Министерството за секоја промена 
во условите за вршење на нивните активности (член 14 
став (2) алинеја 3) и 

-   не ги чува фактурите, испратниците, приемници-
те, товарните листови за сите видови превоз и секаква 
друга документација која е поврзана со стоките и тех-
нологиите со двојна употреба, најмалку пет години од 
завршувањето на календарската година во која била из-
вршена секоја поединечна извозна трансакција  на сто-
ки и технологии со двојна употреба (член 17 став (1)). 
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 (2)  Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска 
противвредност за прекршок од ставот (1) на овој член 
ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице. 

 
Член 22-д 

(1)  Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност за прекршок ќе му се изрече на 
брокерот, ако: 

-   не води посебна евиденција за извршените бро-
керски услуги со стоки и технологии со двојна употре-
ба (член 14 став (3) алинеја 1), 

-   не го извести Министерството за секоја промена 
во условите за вршење на нивните активности (член 14 
став (3) алинеја 3) и 

-   не ги чува фактурите, испратниците, приемници-
те, товарните листови за сите видови превоз и секаква 
друга документација која е поврзана со стоките и тех-
нологиите со двојна употреба, најмалку пет години од 
завршувањето на календарската година во која била из-
вршена секоја поединечна извозна трансакција  на сто-
ки и технологии со двојна употреба (член 17 став (1)). 

(2)  Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска 
противвредност за прекршок од ставот (1) на овој член 
ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице. 

 
Член 22-ѓ 

Кога прекршокот од членовите 22 и 22-а на овој за-
кон е сторен со цел сторителот за себе или за друго ли-
це да прибави имотна корист или прекршокот е сторен 
од организирана група на лица составена од најмалку 
три лица. Надлежниот суд може да изрече глоба во из-
нос од 20.000 до 30.000 евра во денарска противвред-
ност на правното лице. 

 
Член 22-е 

Глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денарска 
противвредност за прекршокот  од членовите 22 и 22-а 
на овој закон ќе се изрече и на одговорното лице во 
правното лице, ако прекршокот го сторил со цел да 
прибави имотна корист за себе или за друго лице.“ 

 
Член 19 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR 
KONTROLL  TË  EKSPORTIT  TË  MALLRAVE   DHE 

TEKNOLOGJIVE ME PERDORIM TË DYFISHTE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për kontroll të eksportit të mallrave dhe tek-

nologjive me perdorim të dyfishte (“Gazeta Zyrtare e Re-
publikes së Maqedonise” numer 82/2005 dhe 84/2007), ne-
ni 1 ndryshohet si vijon: 

“Me kete ligj rregullohen kushtet në të cilat mund të 
kryhet eksporti, brokerimi dhe transiti i mallrave dhe tek-
nologjive me perdorim të dyfishte, kompetenca e organeve 
shteterore në kontrollin mbi eksportin, brokerimin dhe 
transitin e mallrave dhe teknologjive me perdorim të 
dyfishte dhe të drejtat dhe detyrat e personave juridike dhe 
fizike të cilet kryejne eksport, transfer, brokerim dhe transit 
të mallrave dhe teknologjive me perdorim të dyfishte.”  

 
Neni 2 

Në nenin 2 pikat 2 dhe 3 ndryshohen si vijojne:  
“2. “Eksport i mallrave dhe teknologjive me perdorim 

të dyfishte” eshte eksporti dhe eksporti i serishem i mallra-
ve dhe teknologjive me perdorim të dyfishte, si dhe trans-
feri i softuerit ose teknologjise nepermjet medieve elektro-

nike, faksit, telefonit, postes elektronike ose mjeti tjeter 
elektronik jashe rajonit të Republikes së Maqedonise, e që 
ka të beje me qasjen në forme elektronike të softuerit dhe 
teknologjise personit fizik dhe juridik jashte rajonit të Re-
publikes së Maqedonise dhe me transmetimin gojor të tek-
nologjise nepermjet telefonit, nese teknologjia permbahet 
në dokument pjesa e rendesishme e të cilit eshte lexuar ose 
pershkruar nepermjet telefonit;   

3. “eksportues” eshte personi juridik ose fizik i cili esh-
te regjistruar për kryerjen e eksportit me seli në territorin e 
Republikes së Maqedonise dhe i cili e ka pronesine dhe të 
drejten e disponimit me mallrat dhe teknologjite me perdo-
rim të dyfishte, si dhe çdo person fizik ose juridik i cili 
vendos të transferoje softuer ose teknologji nepermjet me-
dieve elektronike, faksit, telefonit, postes elektronike ose 
mjeti tjeter elektronik  jashte rajonit të Republikes së Ma-
qedonise;“. 

Pas pikes 4 shtohen tri pika të reja 5, 6 dhe 7, si vijojne: 
 “5. “Sherbime brokere” jane negociate ose marrevesh-

je të transaksioneve për blerje, shitje ose porosi të mallrave 
dhe teknologjive me perdorim të dyfishe nga një vend në 
cilindo vend tjeter, si dhe shitje dhe blerje e mallrave dhe 
teknologjive me perdorim të dyfishte që gjenden në një 
vend, për transferin e tyre në cilindo vend tjeter. Për qelli-
met e ketij ligji sherbimet ndihmese nuk konsiderohen për 
sherbime brokere. Sherbimet ndihmese jane transporti, 
sherbimet financiare, sigurimi ose risigurimi, reklamimi 
dhe promovimi; 

6. “Broker” eshte secili person fizik ose juridik me seli 
në Republiken e Maqedonise, i cili kryen sherbime brokeri 
të definuara në piken 5 të ketij neni dhe 

7. “Transit i mallrave me perdorim të dyfishte” eshte 
transporti ose bartja e mallrave dhe teknologjive me perdo-
rim të dyfishte nga një vend në vend tjeter, me ç’rast mal-
lrat kalojne nepermjet teritorrit doganor të Republikes së 
Maqedonise.”   

 
Neni 3 

Në titullin e Kapitullit III pas fjales “EKSPORT” vihet 
presje dhe shtohen fjalet: “BROKERIMI DHE TRANSI-
TI”. 

 
Neni 4 

Pas nenit 6 shtohen dy nene të reja 6 – a dhe 6 – b, si 
vijojne: 

 
“Neni 6 – a 

(1) Brokeri mund të kryeje sherbime brokeri të mallra-
ve dhe teknologjive me perdorim të dyfishte, në baze të le-
jes për sherbime brokeri të mallrave dhe teknologjive me 
perdorim të dyfishte (në tekstin e metutjeshem: Leje për 
sherbime brokeri). 

(2) Leje për sherbime brokeri nga paragrafi (1) i ketij 
neni, leshon Ministria.  

(3) Leja për sherbime brokeri nevojitet për mallra dhe 
teknologji me perdorim të dyfishte të Listes nga neni 5 pi-
ka 1 të ketij ligji, nese brokeri eshte i njoftuar nga Ministri-
sa, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Puneve të Brendsh-
me, Ministria e Puneve të Jashtme, Drejtoria Doganore e 
Republikes së Maqedonise ose organi tjeter kompetent, se 
ai mall ose teknologji në teresi ose pjese të saj jane dediku-
ar ose mund të dedikohen për zhvillim, prodhim, menax-
him, perdorim, mirembajtje, pershtatje, zbulim, identifikim 
ose perhapje të armeve kimike, biologjike ose nukleare ose 
për zhvillim, pordhim, mirembajtje dhe magazinim të rake-
tave të afta për për barjten e armeve të atilla.  

(4) Leja për sherbime brokeri nevojitet edhe në raste 
kur mallrat dhe teknologjite nuk jane perfshire me Listen 
nga neni 5 pika 1 të ketij ligji, nese sherbimi i brokerit ka 
të beje me vendin bleres ose vendin me destinacion të fun-
dit ndaj të cilit Keshilli i Sigurimit i OKB-së me rezolute 
obliguese ka vendosur embargo për eksport të armeve ose 
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me vendim të OSBE-së ose me embargo për eksport të ar-
meve, të UE-së të cilen Republika e Maqedonise e ka pra-
nuar, nese brokeri eshte informuar prej organit nga para-
grafi (3) të ketij neni se malli mund të dedikohet pjeserisht 
apo teresisht për perdorim të fundit ushtarak. 

(5) Leja për sherbime brokeri leshohet edhe për mallra 
me perdorim të dyfishte që nuk jane perfshire me Listen 
nga neni 5 pika 1 të ketij ligji, nese brokeri eshte informuar 
prej organit nga paragrafi (3) i ketij neni, se mallrat jane 
dedikuar ose mund të dedikohen në teresi ose pjeserisht, 
për perdorim si pjese ose komponenta të mallrave ushtara-
ke.  

(6) Brokeri të cilit i eshte e njohur, ose ka baze për 
dyshim se malli ose teknologjia me perdorim të dyfishte do 
të perdoret për qellime nga paragrafet (3), (4) dhe (5) të ke-
tij neni, detyrohet që për kete ta njoftoje Komisionin dhe 
Ministrine. Komisioni në afat që nuk mund të jete më i gja-
te se 30 dite nga njoftimi, vendos nese për atë mall ose tek-
nologji eshte e nevojshme leje për sherbime brokeri. 

 
Neni 6 – b 

(1) Drejtoria Doganore e Republikes së Maqedonise 
mundet perkohesisht ta pengoje ose ndaloje transitin e mal-
lrave dhe teknologjive me perdorim të dyfishte të perfshira 
me Listen nga neni 5  pika 1 të ketij ligji, nese malli ose 
teknologjia në teresi ose pjese të saj jane ose mund të dedi-
kohen për zhvillim, prodhim, menaxhim, perdorim, mirem-
bajtje, pershtatje, zbulim, identifikim ose zgjerim të armes 
kimike, biologjike ose nukleare ose për zhvillim, prodhim, 
mirembajtje dhe magazinim të raketave të afta për bartjen e 
armes së atille.  

(2) Në rast të mbajtjes ose ndalimit të perkohshem të 
transitit të mallit me perdorim të dyfishte, Drejtoria Doga-
nore e Republikes së Maqedonise detyrohet që në periudhe 
prej 48 oresh ta njoftoje me shkrim Ministrine për mbajtjen 
ose ndalimin e transitit.  

(3) Në perputhje me paragrafin (4) të ketij neni, Mini-
stria do të leshoje leje për transit në afat prej 60 ditesh, ne-
se jane plotesuar kushtet e kerkuara për transit të mallit me 
perdorim të dyfishte neper territorin e Republikes së Maqe-
donise. 

(4) Gjate vendimmarrjes për ndalim të transitit nga pa-
ragrafi (1) i ketij neni, Ministria do t'i kete parasysh detyrat 
dhe pergjegjesite që Republika e Maqedonise i ka ndermar-
re si anetare e marreveshjeve nderkombetare ose si anetare 
e regjmit për mosperhapjen e armeve për shkaterrim masiv, 
si dhe kriteret nga neni 8 i ketij Ligji. 

(5) Ministria e Ekonomise e percakton proceduren për 
leshimin e lejes për transit të caktuar të mallrave dhe tek-
nologjive me perdorim të dyfishte nga Lista nga neni 5 pi-
ka 1 të ketij ligji, nese malli ose teknologjia në teresi ose 
pjese të saj jane dedikuar ose mund të dedikohen për qelli-
met nga paragrafi (1) i ketij neni, si dhe formen dhe perm-
bajtjen e kerkeses dhe lejes për transit të mallit me perdo-
rim të dyfishte.” 

 
Neni 5 

Neni 7 ndryshohet si vijon: 
“(1) Eksportuesi dhe brokeri detyrohen që të parash-

trojne kerkese në Ministri për leshimin e lejes për eksport, 
perkatesisht lejes për sherbime brokeri me formular, for-
men dhe permbajtjen e të cilit e percakton ministri i Eko-
nomise.   

(2) Në baze të kerkeses nga paragrafi (1) i ketij neni, 
ministri i Ekonomise leshon leje për eksport, perkatesisht 
për sherbime brokeri. 

(3) Leja për ekpsort dhe leja për sherbime brokeri nga 
paragrafi (2) i ketij neni leshohen me formular, formen dhe 
permbajtjen e të cilit e percakton ministri i Ekonomise. 

(4) Formularet nga paragrafet (1) dhe (3) të ketij neni, 
duhet të jene të harmonizuar me formularet e standardizuar 
nderkombetare. 

(5) Me kerkesen nga paragrafi (1) i ketij neni, duhet të 
dorezohet pershkrim i qarte i mallrave dhe të paraqiten pro-
va që nevojiten për konfirmimin e të dhenave të theksuara 
në kerkese si karakteristika teknike, skica, plane, fotografi 
dhe dokumentacion tjeter për identifikimin e mallrave dhe 
teknologjive me perdorim të dyfishte. 

(6) Në shtojce të kerkeses eksportuesi dhe brokeri doe-
mos duhet të dorezojne “Certifikate për shfrytezuesin per-
fundimtar”.  

(7) Brokeri duhet të dorezoje edhe të dhena për vendin 
e prejardhjes së mallrave dhe teknologjive me perdorim të 
dyfishte.” 

 
Neni 6 

Në nenin 8 paragrafi (1) pas fjales “eksport” vihet pres-
je dhe shtohen fjalet: “perkatesisht leje për sherbime broke-
ri”. 

Në paragrafin (2) pas fjaleve: “Ministria e Shendetesi-
se” vihet presje dhe shtohen fjalet: “Drejtoria për Siguri 
nga  Rrezatimi”. 

Në paragrafin (3) pas fjales “Ministrite” shtohen fjalet: 
“dhe organet”. 

Në paragrafin (4) fjala “kerkesa” zevendesohet me fja-
len “kerkesat”, ndersa fjalet: “për eksport” shlyhen. 

 
Neni 7 

Neni 9 ndryshohet si vijon: 
“(1) Ministria, pas marrjes paraprake të mendimit pozi-

tiv nga neni 8 paragrafet (1) dhe (2) të ketij ligji, leshon le-
je për eksport ose leje për sherbime brokeri, më së shumti 
për periudhe njevjecare nga dita e leshimit të lejes. 

(2) Leja nga paragrafi (1) i ketij neni leshohet në kater 
ekzemplare: dy dorezohen për kerkuesin, nga të cilet një 
ekzemplar kerkuesi e dorezon te organi doganor gjate pro-
cedures së eksportit, nderkaq një e mban për vete, një ek-
zemplar dorezohet në Drejtorine Doganore të Republikes 
së Maqedonise dhe një ekzemplar ruhet në arkivin e Mini-
strise. 

(3) Ministria detyrohet që një here në gjashte muaj të 
dorezoje liste të lejeve të leshuara për eksport, lejeve për 
sherbime brokeri dhe kerkesave të refuzuara për marrjen e 
lejeve për eksport dhe lejeve për sherbime brokeri, te Ko-
misioni.  

 
Neni 8 

 Në nenin 11 pas fjales “eksport” shtohen fjalet: “per-
katesisht kerkesa për leshimin e lejes për sherbime broke-
ri”, e pas fjales “eksporti” vihet presje dhe shtohen fjalet: 
“perkatesisht sherbimi i brokerit”. 

Në alinene 1 pas fjaleve: "Republika e Maqedonise" 
shtohen fjalet: "duke i perfshire edhe ato që jane perfshire 
nga Qendrimi i perbashket i Keshillit 2008/944 ZNBP nga 
8 dhjetori 2008". 

 
Neni 9 

Neni 12 ndryshohet dhe vijon: 
“(1) Ministri me vendim mundet, që me kerkese të eks-

portuesit, me kerkese të brokerit ose me detyre zyrtare, ta 
shfuqizoje lejen për eksport, perkatesisht lejen për sherbi-
me brokeri, kur:   

- konstaton se një ose më shume kushte në baze të të ci-
lave eshte leshuar leja për eksport, perkatesisht leja për 
sherbime brokeri, tanime nuk vlejne dhe 

- eksportuesi nuk i kryen detyrat e percaktuara në lejen 
për eksport, perkatesisht kur brokeri nuk i kryen detyrat e 
percaktuara në lejen për sherbime brokeri. 

(2) Ministri me vendim e shfuqizon lejen për eksport, 
perkatesisht lejen për sherbime brokeri, nese:  

- leja për eksport, perkatesisht leja për sherbime brokeri 
eshte leshuar në baze të të dhenave të pasakta dhe jo të plo-
ta, e parashtruesi i kerkeses e ka ditur ose doemos duhej ta 
dinte se të dhenat kane qene të pasakta ose jo të plota, 
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- eksportuesi, perkatesisht brokeri nuk e njofton Mini-
strine, për ndryshimet lidhur me mallrat dhe teknologjite 
me perdorim të dyfishte dhe 

- eksportuesi ia ka bartur lejen për eksport eksportuesit 
tjeter.”   

 
Neni 10 

Neni 13 ndryshohet dhe vijon: 
“(1) Kunder aktvendimit nga nenet 11 dhe 12 të ketij 

ligji eksportuesi, perkatesisht brokeri ka të drejte ankese në 
Komisionin e Qeverise së Republikes së Maqedonise për 
vendimmarrje në shkalle të dyte në punet administrative në 
sferen e eksportit të mallrave dhe teknologjive me perdo-
rim të dyfishte, në afat prej tete ditesh nga pranimi i ak-
tvendimit. 

(2) Ankesa nga paragrafi (1) i ketij neni, nuk e prolon-
gon zbatimin e aktvendimit.” 

 
Neni 11 

Në titullin e Kapitullit IV pas fjales: “EKSPORTUESI” 
shtohen fjalet: “DHE BROKERI”. 

 
Neni 12 

Në nenin 14 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), 
si vijon: 

 “(3) Brokeri i cili kryen sherbime brokeri të mallrave 
dhe teknologjive me perdorim të dyfishte, eshte i obliguar: 

- të mbaje evidence të vecante për sherbimet e kryera të 
brokerit të mallrave dhe teknologjive me perdorim të 
dyfishte, 

- ta ushtroje veprimtarine në perputhje me kushtet dhe 
kerkesat e percaktuara në lejen për sherbime brokeri dhe 

- për çdo ndryshim në kushtet e kryerjes së sherbimeve 
të brokerit të mallrave dhe teknologjive me perdorim të 
dyfishte, menjehere me shkrim ta njoftoje Ministrine.” 

 
Neni 13 

Në nenin 17 paragrafi (1) pas fjales “eksportuesi” shto-
hen fjalet: “dhe brokeri”, ndersa pas fjales “transaksioni” 
shtohen fjalet: “perkatesisht sherbimi i brokerit”. 

 
Neni 14 

Në nenin 18, në paragrafin (5) pas fjales “eksporti” 
shtohen fjalet: “edhe sherbime të brokerit”. 

 
Neni 15 

Neni 20 ndryshohet si vijon: 
“(1) Mbikeqyrje mbi zbatimin e dispozitave të ketij lig-

ji kryen Ministria. 
(2) Mbikeqyrje mbi aktivitetet e eksportit të mallrave 

dhe teknologjive me perdorim të dyfishte dhe sherbimeve 
të brokerit të mallrave dhe teknologjive me perdorim të 
dyfishte, kryen Drejtoria Doganore e Republikes së Maqe-
donise. 

(3) Gjate kryerjes së mbikeqyrjes nga paragrafi (2) i ke-
tij neni, nepunesit doganore kane të drejte: 

- të kerkojne nga personat e perfshire në aktivitetet me 
mallra dhe teknologji me perdorim të dyfishte, informata 
dhe të dhena të nevojshme për kryerjen e kontrollit, 

- mendime nga organe dhe institucione tjera adekuate, 
- të kryejne kontroll të çdo eksporti të vecante të mal-

lrave dhe teknologjive me perdorim të dyfishte, si dhe kon-
troll të të dhenave për mallra dhe teknologji me perdorim 
të dyfishte me të dhenat nga leja e leshuar për eksport në 
perputhje me rregullat doganore, 

- të kryejne kontroll të mallrave dhe teknologjive me 
perdorim të dyfishte në terminalet doganore dhe në maga-
zina, në perputhje me rregullat doganore, 

- të hyjne në pjeset e lokaleve afariste të personave të 
perfshire në transaksione eksportuese ose brokere me mal-
lra dhe teknologji me perdorim të dyfishte, 

- të parashtrojne kerkesa në institucionet adekuate kom-
petente të vendeve tjera, për sigurimin e informatave të ne-
vojshme për kontroll dhe 

- të japin informata me kerkesa të organeve hetuese nga 
vendet tjera, në perputhje me obligimet nderkombetare të 
Republikes së Maqedonise." 

 
Neni 16 

Pas nenit 20 shtohen dy nene të reja, neni 20 – a dhe 
neni 20 – b, si vijojne: 

 
“Neni 20 – a 

(1) Pas zbulimit të kundervajtjes sipas ketij ligji, nepu-
nesi doganor eshte i obliguar që të hartoje procesverbal në 
të cilin i shenon elementet e rendesishme të veprimit nga i 
cili rezulton karakteristika juridike e kundervajtjes, kohen, 
vendin dhe menyren e kryerjes, pershkrimin e veprimit dhe 
personat e hasur në vendin e ngjarjes. Procesverbalin e 
nenshkruan nepunesi doganor dhe kryeresi.  

(2) Nepunesi doganor menjehere pas hartimit të proce-
sverbalit nga paragrafi (1) i ketij neni, kryeresit do t'i dore-
zoje ftese për pagese të gjobes, ndersa kryeresit i cili do ta 
pranoje kundervajtjen që i ngarkohet do t'i jape urdherpa-
gese në perputhje me ligjin.  Pranimin e fteses ose urdher-
pageses kryeresi e verteton me nenshkrimin e vet.  

(3) Nese kryeresi nuk e paguan gjoben dhe urdherpage-
sen nga paragrafi (2) i ketij neni në afat prej tete ditesh nga 
dita e pranimit, nepunesi doganor eshte i obliguar që men-
jehere të parashtroje kerkese për ngritjen e procedures kun-
dervajtese në gjykaten kompetente. 

 
Neni 20 – b 

Organ kompetent për kumtimin e kundervajtjeve nga 
ky ligj, eshte gjykata kompetente.” 

 
Neni 17 

Neni 22 ndryshohet si vijon: 
“(1) Gjobe në shume prej 10 000 deri në 15 000 euro 

në kundervlere me denare, për kundervajtje do t'i kumtohet 
eksportuesit – personit juridik i cili kryen eksport të mallra-
ve dhe teknologjive për perdorim të dyfishte pa leshimin e 
lejes për eksport, në kundershtim me nenin 6 paragrafet 
(1), (3), (4) dhe (5) të ketij ligji. 

(2) Gjobe në shume prej 2 000 deri në 3 000 euro në 
kundervlere me denare për kundervajtje nga paragrafi (1) i 
ketij neni, do 'i kumtohet edhe personit pergjegjes në per-
sonin juridik.  

(3) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni, personit 
juridik ose fizik do t'i kumtohet edhe sanksion i vecante për 
kundervajtje, sekuestrim i sendeve  - mallrave. 

(4) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni, krahas 
gjobes personit pergjegjes në personin juridik do t'i kumto-
het edhe sanksion kundervajtes, ndalim për ushtrimin e det-
yres në kohezgjatje prej tri deri në pese vite. 

(5) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni, krahas 
gjobes personit juridik do t'i kumtohet edhe sanksion kun-
dervajtes, ndalim i ushtrimit të veprimtarise në kohezgjatje 
prej tri deri në pese vite, ndersa personit fizik do t'i kum to-
het sanksion kundervajtes ndalim për ushtrimin e veprimta-
rise ose detyres në kohezgjatje prej tri deri në pese vite."   

 
Neni 18 

Pas nenit 22 shtohen shtate nene të reja 22 – a, 22 – b, 
22 - v, 22 – g, 22 – d, 22 – gj dhe 22 – e, si vijojne: 

 
“Neni 22 – a 

(1) Gjobe në shume prej 10 000 deri në 15 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i kumtohet për kundervajtje 
brokerit i cili kryen sherbime brokeri të  mallrave dhe tek-
nologjive për perdorim të dyfishte (neni 6 - a paragrafet 
(1), (3), (4) dhe (5)). 
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(2) Gjobe në shume prej 2 000 deri në 3 000 euro në 
kundervlere me denare për kundervajtjen nga paragrafi (1) 
i ketij neni, do t'i kumtohet edhe personit pergjegjes në per-
sonin juridik.  

(3) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni, krahas 
gjobes personit pergjegjes në personin juridik do t'i kumto-
het edhe sanksion kundervajtes, ndalim për ushtrimin e det-
yres në kohezgjatje prej tri deri në pese vite. 

(4) Për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni, krahas 
gjobes personit juridik do t'i kumtohet edhe sanksion kun-
dervajtes, ndalim i ushtrimit të veprimtarise në kohezgjatje 
prej trë deri në pese vite, ndersa personit fizik do t'i kumto-
het sanksion kundervajtes ndalim për ushtrimin e veprimta-
rise ose detyres në kohezgjatje prej tri deri në pese vite.   

 
Neni 22 – b 

(1) Gjobe në shume prej 4 000 deri në 6 000 euro në 
kundervlere me denare, do t'i kumtohet për kundervajtje 
eksportuesit – persont juridik, nese: 

- eksportuesi ia bart lejen për eksport eksportuesit tjeter 
(neni 14 paragarfi 2) dhe 

- eksportuesi nuk u permbahet obligimeve të percaktua-
ra në lejen për eksport (neni 14 paragarfi 1 alineja 2). 

(2) Gjobe në shume prej 800 deri në 1 200 euro në kun-
dervlere me denare për kundervajtjen nga paragrafi (1) i 
ketij neni, do t'i kumtohet edhe personit pergjegjes në per-
sonin juridik.  

 
Neni 22 – v 

(1) Gjobe në shume prej 4 000 deri në 6 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i kumtohet për kundervajtje 
brokerit, nese nuk u permbahet  detyrave të percaktuara në 
leje për sherbime brokeri (neni 14 paragrafi (3) alineja 2). 

(2) Gjobe në shume prej 800 deri në 1 200 euro në kun-
dervlere me denare për kundervajtje nga paragrafi (1) i ke-
tij neni, do t'i kumtohet edhe personit pergjegjes në perso-
nin juridik.  

 
Neni 22 – g 

(1) Gjobe në shume prej 2 000 deri në 3 000 euro në 
kundervlere me denare,  do t'i kumtohet për kundervajtje 
eksportuesit – personit juridik, nese: 

- nuk mban evidence të vecante për eksportin e kryer të 
mallrave dhe teknologjive me perdorim të dyfishte (neni 14 
paragarfi (2) alineja 1), 

- nuk e njofton Ministrine për çdo ndryshim në kushtet 
për kryerjen e aktiviteteve të tyre (neni 14 paragarfi (2) ali-
neja 3) dhe 

- nuk i ruan faturat, fletedergesat, fletepranimet, fleten-
garkimet për të gjitha llojet e transportit dhe çdo dokumen-
tacion tjeter që lidhet me mallrat dhe teknologjite me per-
dorim të dyfishte, së paku pese vjet nga perfundimi i vitit 
kalendarik në të cilin eshte kryer çdo transaksion i vecante 
eksportues i mallrave dhe teknologjive me perdorim të 
dyfishte (neni 17 paragarfi (1)). 

(2) Gjobe në shume prej 400 deri në 600 euro në kun-
dervlere me denare për kundervajtje nga paragrafi (1) i ke-
tij neni, do t'i kumtohet edhe personit pergjegjes në perso-
nin juridik.  

 
Neni 22 – d 

(1) Gjobe në shume prej 2 000 deri në 3 000 euro në 
kundervlere me denare, do t'i kumtohet për kundervajtje 
brokerit nese: 

- nuk mban evidence të vecante për sherbimet e kryera 
të brokerit me mallra dhe teknologji me perdorim të dyfish-
te (neni 14 paragarfi (3) alineja 1), 

- nuk e njofton Ministrine për çdo ndryshim në kushtet 
për kryerjen e aktiviteteve të tyre (neni 14 paragarfi (3) ali-
neja 3) dhe 

- nuk i ruan faturat, fletedergesat, fletepranimet, fleten-
garkimet për të gjitha llojet e transportit dhe çdo dokumen-
tacion tjeter që lidhet me mallrat dhe teknologjite me per-
dorim të dyfishte, së paku pese vjet nga perfundimi i vitit 
kalendarik në të cilin eshte kryer çdo transaksion i vecante 
eksportues i mallrave dhe teknologjive me perdorim të 
dyfishte (neni 17 paragarfi (1)). 

(2) Gjobe në shume prej 400 deri në 600 euro në kun-
dervlere me denare për kundervajtje nga paragrafi (1) i ke-
tij neni, do t'i kumtohet edhe personit pergjegjes në perso-
nin juridik.  

 
Neni 22 – gj 

Kur kundervajtja nga nenet 22 dhe 22-a eshte kryer me 
qellim që kryeresi për vete ose për personin tjeter të perfi-
toje dobi pronesore, ose kundervajtja eshte kryer nga grupi 
i organizuar i personave i perbere nga më së paku tre per-
sona, Gjykata kompetente mund t'i kumtoje gjobe në shu-
me prej 20 000 deri në 30 000 euro në kundervlere me de-
nare, personit juridik.  

 
Neni 22 – e 

Gjobe në shume prej 4 000 deri në 6 000 euro në kun-
dervlere me denare për kundervajtje nga nenet 22 dhe 22-a, 
do t'i kumtohet edhe personit pergjegjes në personin juri-
dik, nese kundervajtjen e ka kryer me qellim që të perfitoje 
dobi pronesore për vete ose për personin tjeter.” 

 
Neni 19 

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

___________ 
3314. 

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 ТРГОВИЈА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за трговија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 6 декември 2010 година. 

 
        Бр. 07-4960/1                             Претседател 
6 декември 2010 година         на Република Македонија,                       
            Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

 на Собранието на Република 
 Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за трговија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 16/2004, 128/2006, 63/2007, 
88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009 и 105/2009), во чле-
нот 23-а по ставот 6 се додаваат три нови става 7, 8 и 9, 
кои гласат: 

„Лиценцата по истекот на рокот за кој е издадена 
може да се продолжи, на барање на трговецот на мало 
кој врши промет на алкохолни пијалаци, доколку ги ис-
полнува условите од членот 23-а ставови 4 и 5 на овој 
закон. 
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За продолжување на лиценцата  трговецот е должен 
да плати надоместок во износ од: 

- 5.000 денари за секој  продажен објект ако има до  
три продажни објекти и 

- 15.000 денари за секој продажен објект, ако има 
над три продажни објекти и 0,05% од вкупниот промет 
остварен во претходната година. 

Барањето од ставот 1 на овој член се доставува во 
рок од 30 дена пред истекот на рокот на важноста на 
лиценцата.” 

Ставот 7 станува став 10. 
 

Член 2 
Во членот 23-б став 2 точката 1 се менува и гласи: 
„1) документ за тековната состојба на трговецот на 

мало, издаден од Централниот регистар на Република 
Македонија;”. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Кон барањето за продолжување на лиценца, трго-

вецот на мало е должен да достави: 
1) скратен исказ од годишна сметка издаден од 

Централен регистар на Република Македонија и 
2) доказ за уплатен надоместок за продолжување на 

лиценцата.” 
Ставовите 3, 4, 5, 6 и  7 стануваат ставови 4, 5, 6, 7 и 8. 
 

Член 3 
Во членот 24-а став 1 зборовите: “во продавниците 

во состав на зелените пазари” се бришат. 
 

Член 4 
Во членот 29 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член не се 

однесуваат за земјите членки на Европската унија.” 
 

Член 5 
Во членот 30 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член не се 

однесуваат за земјите членки на Европската унија”. 
 

Член 6 
Членот 32 се менува и гласи: 
„Трговецот е должен при увозот на стоки на над-

лежните инспекциски органи, пред постапката за цари-
нење да им достави доказ дека се исполнети пропиша-
ните услови за квалитетот на стоките, физичко-хеми-
ските и органолептичките својства, бактериолошките 
својства, количеството, пакувањето, како и условите за 
превоз на стоката во однос на превозното средство и 
начинот на транспортирањето согласно со закон. “ 

 
Член 7 

Членот 33 се брише. 
 

Член 8 
Во членот 34 став 1 алинејата 1 се менува и гласи:  
„- заштита на животот и здравјето на луѓето, живот-

ните и растенијата,“. 
Алинеите 3, 5, 6 и 7 се бришат. 
 

Член 9 
Одредбите од членот 1 став 2, а кои се однесуваaт 

на членот 23-а став 8 и членот 2 став 3, а коj се однесу-
ва на членот 23-б став 3 од овој закон ќе престанат да 
се применуваат по пристапувањето на Република Ма-
кедонија во Европската унија. 

Одредбите од членот 6, а кои се однесуваат на чле-
нот 32 од овој закон ќе престанат да се применуваат по 
пристапувањето на Република Македонија во Европ-
ската унија. 

Член 10 
Одредбите на членовите 4, 5 и 7 на овој закон ќе се 

применуваат по пристапување на Република Македо-
нија во Европската унија. 

 
Член 11 

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

___________ 
 

L I G J  
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR TREGTI 
 

Neni 1 
Në Ligjin për tregti (“Gazeta Zyrtare e Republikes së 

Maqedonise” numer 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 
159/2008, 20/2009, 99/2009 dhe 105/2009), në nenin 23-a 
pas paragrafit 6 shtohen tre paragrafe të rinj 7, 8 dhe 9, si 
vijojne: 

“Licenca pas skadimit të afatit për të cilin eshte leshuar 
mund të vazhdohet me kerkese të tregtarit me pakice i cili 
kryen qarkullim të pijeve alkoolike, nese i ploteson kushtet 
nga neni 23-a paragrafet 4 dhe 5 të ketij ligji. 

Për vazhdimin e licences tregtari eshte i obliguar që të 
paguaje kompensim në shume prej: 

- 5 000 denaresh për çdo objekt të shitjes nese posedon 
deri në tri objekte të shitjes, 

- 15 000 denaresh për çdo objekt të shitjes, nese pose-
don mbi tre objekte të shitjes dhe 0,05% nga qarkullimi i 
pergjithshem i realizuar në vitin paraprak. 

Kerkesa nga paragrafi 1 i ketij neni, dergohet në afat 
prej 30 ditesh para kalimit të afatit të vlefshmerise së licen-
ces.” 

Paragrafi 7 behet paragraf 10. 
 

Neni 2 
Në nenin 23-b paragrafi 2 pika 1 ndryshohet si vijon:  
“1) dokument për gjendjen rrjedhese të tregtarit me pa-

kice, të leshuar nga Regjistri Qendror i Republikes së Ma-
qedonise;”. 

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 
“Me kerkese për vazhdim të licences, tregtari me paki-

ce eshte i obliguar që të dorezoje: 
1) deshmi të shkurter nga llogaria vjetore e leshuar nga 

Regjistri Qendror i Republikes së Maqedonise dhe  
2) deshmi për kompensim të paguar për vazhdimin e li-

cences.” 
Paragrafet 3, 4, 5, 6 dhe 7 behen paragrafet 4, 5, 6, 7 

dhe 8. 
 

Neni 3 
Në nenin 24-a paragrafi 1 fjalet: “në dyqanet në perber-

je të tregjeve të gjelbra” shlyhen.  
 

Neni 4 
Në nenin 29 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si 

vijon: 
“Dispozitat nga paragrafet 1 dhe 2 të ketij neni nuk ka-

ne të bejne me shtetet anetare të Unionit Evropian”. 
 

Neni 5 
Në nenin 30 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si 

vijon: 
“Dispozitat nga paragrafet 1 dhe 2 të ketij neni nuk ka-

ne të bejne me shtetet anetare të Bashkimit Evropian”.  
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Neni 6 
Neni 32 ndryshohet si vijon: 
„Tregtari eshte i obliguar që gjate importit të mallrave, 

organeve kompetente për inspektim, para procedures për do-
ganim t'u dorezoje deshmi se jane plotesuar kushtet e perca-
ktuara për cilesine e mallrave, cilesite fiziko-kimike dhe or-
ganoleptike, cilesite bakteriologjike, sasine, paketimin, si 
dhe kushtet për transport të mallit lidhur me mjetin transpor-
tues dhe menyren e transportimit në pajtim me ligjin.”   

 
Neni 7 

Neni 33 shlyhet. 
 

Neni 8 
Në nenin 34 paragrafi 1 alineja 1 ndryshohet si vijon: 
 “- mbrojtja e jetes dhe shendetit të njerezve, kafsheve 

dhe bimeve,”. 
Alinete 3, 5, 6 dhe 7 shlyhen. 
 

Neni 9 
Dispozitat e nenit 1 paragrafi 2, që kane të bejne me 

nenin 23-a paragrafi 8 dhe nenit 2 paragrafi 3, që ka të beje 
me nenin 23-b paragrafi 3 të ketij ligji, do të shfuqizohen 
pas aderimit të Republikes së Maqedonise në Unionin 
Evropian. 

Dispozitat e nenit 6, që kane të bejne me nenin 32 të 
ketij ligji, do të shfuqizohen pas aderimit të Republikes së 
Maqedonise në Unionin Evropian. 

 
Neni 10 

Dispozitat e neneve 4, 5 dhe 7 të ketij ligji do të zbato-
hen pas aderimit të Republikes së Maqedonise në Unionin 
Evropian.  

 
Neni 11 

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

___________ 
3315. 

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  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за минералните суровини, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 декември 2010 година. 
 

        Бр. 07-4961/1                             Претседател 
6 декември 2010 година         на Република Македонија,                       
            Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

 на Собранието на Република 
 Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ 
 

Член 1 
Во Законот за минералните суровини („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 24/2007, 88/2008, 
52/2009 и 6/10), во членот 3 став (2) точка 1 по зборот: 
“мастни“ се додаваат зборовите: “шкрилци и“. 

Точката 6 се менува и гласи:  
„6) геотермални води од кои се искористува водата 

за пакување, се искористува акумулираната топлина за 
енергетски потреби, како и за лековити, балнеолошки 
или рекреативни цели“.  

 Во точката 7 зборовите: “(изворски води, врела и 
издански води)“ се заменуваат со зборовите: “(мине-
рални води и гас јаглероден диоксид, издански и извор-
ски води и врела)“.   

Ставот (3) се брише. 
 

Член 2 
Во членот 12 став (6) точка 1 зборовите: “членот 9 

став (2) на овој закон“ се заменуваат со зборовите: 
“став (2) од овој член“. 

 
Член 3 

Во членот 19 став (2) точка 7 зборот “дозволата“ се 
заменува со зборот “концесијата“. 

 
Член 4 

Членот 25 се менува и гласи: 
 

„Член 25 
Простор за експлоатација на минерални суровини 

и исклучоци во примената 
 
(1) Концесија за експлоатација на минерални суро-

вини се доделува на определен простор дефиниран со 
координати нанесени на топографската карта, а врз ос-
нова на елаборатот за извршените детални геолошки 
истражувања. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член ископ на 
минерални суровини кои се употребуваат во занаетчис-
твото за производство на вар и неградежни производи 
од глина за потребите на грнчарството може да се вр-
ши врз основа на Дозвола за ископ на минерални суро-
вини кои се употребуваат во занаетчиството. 

(3) Концесијата од ставот (1) на овој член се доде-
лува на земјиште кое е во сопственост на Република 
Македонија, како и на земјиште кое е во  сопственост 
на други лица. 

(4) Експлоатација на минерални суровини се врши 
на определен простор (во натамошниот текст: експлоа-
тационо поле), дефиниран со главниот или дополни-
телниот рударски проект за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

(5) Доколку низ концесискиот простор или експлоа-
тационото поле поминуваат инфраструктурни објекти 
(пат, далновод и друго),  концесионерот не смее да ги 
уништува и загрозува истите и е должен да го овозмо-
жи нивното користење од страна на други лица. 

(6) Доколку се работи за изведување на инфрастру-
ктурни објекти од јавен интерес (пат, далновод, желез-
нички пруги, водостопански објекти и други објекти од 
јавен интерес) во концесискиот простор,  тие можат да 
се градат доколку имателот на дозвола за градба во те-
кот на градбата обезбеди услови за непречена и безбед-
на експлоатација на минералните суровини. 

(7) Ископ на минерални суровини, кои се употребу-
ваат во занаетчиството за производство на вар и негра-
дежни производи од глина за потребите на грнчарство-
то, може да се врши врз основа на Дозвола за ископ на 
минерални суровини кои се употребуваат во занаетчис-
твото. 

(8) Дозволата од ставот (7) на овој член се издава на 
физички лица кои се запишани во регистарот на зана-
етчии (занаетчија). 

(9) Времетраењето на периодот, за кој се издава 
дозволата за ископ, не може да биде подолго од две го-
дини. 
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(10) Површината на која се издава дозволата за 
ископ се однесува на земјиште кое е во сопственост на 
барателот и на земјиште во сопственост на Република 
Македонија и истата не може да биде поголема од 
2.000 м².  

(11) Количината на ископани минерални суровини 
кои се употребуваат во занаетчиството за производство 
на вар и неградежни производи од глина за потребите 
на грнчарството за периодот на важење на дозволата не 
може да биде поголема од 200 тони, за што барателот 
на дозволата е должен да плати надоместок во износ од 
10.000 денари и истите се приход на Буџетот на Репуб-
лика Македонија. 

(12) Дозволата за ископ на минерални суровини кои 
се употребуваат во занаетчиството ја издава министе-
рот кој раководи со органот на државната управа над-
лежен за вршење на работите од областа на минерални-
те суровини. 

(13) Барањето за издавање на дозвола содржи: 
1) податоци за барателот и 
2) геодетски елаборат со вцртани граници на повр-

шината за која се бара издавање на дозвола заедно со 
имотен лист. 

(14) Примерок од дозволата за ископ се доставува 
до Државниот инспекторат за техничка   инспекција, до 
Министерството за внатрешни работи, до Управата за 
јавни приходи и до Државниот пазарен инспекторат.”     

     
Член 5 

Во членот 26 став (1) зборовите: “до исцрпување на 
минералните суровини за која и е доделена концесија-
та” се бришат. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Постапката за продолжување на концесијата за 

експлоатација се спроведува согласно со членот 29 од 
Законот за минералните суровини (“Службен весник на 
Република Македонија” број 24/2007, 88/2008, 52/2009 
и 6/10).“  

Ставот (3) станува став (4). 
 

Член 6 
Во членот 28 ставот (4) се брише. 
 

Член 7 
Во членот 29 став (5) точката 5 се брише. 
Ставот (7) се менува и гласи: 
„По доставување на барањето органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини врши увид на самото место и по 
службена должност бара мислења од единицата на ло-
калната самоуправа и од органите на државната управа 
надлежни за вршење на работите од областа на зашти-
тата на животната средина и просторното планирање, 
заштитата на културното наследство, транспортот и вр-
ските, земјоделството, шумарството, водостопанство-
то, како и од други органи на државната управа над-
лежни за вршење на работите од соодветната област.“ 

По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи: 
„(8) Органите на државната управа и единиците на 

локалната самоуправа од ставот (7) на овој член се 
должни своето мислење да го дадат во рок од 30 дена 
сметано од денот на приемот на барањето за давање на 
мислење. Во спротивно ќе се смета дека имаат дадено 
позитивно мислење во врска со барањето за доделува-
ње на концесија за експлоатација на минерални суро-
вини.“ 

Ставот (8) станува став (9). 
 

Член 8 
Во членот 34 по ставот (5) се додаваат два нови ста-

вови (6) и (7), кои гласат: 

„(6) За преносот на концесијата концедентот и 
концесионерот склучуваат договор за пренос на кон-
цесијата. 

(7) Преносот на удели или акции кај концесионерот 
на кој му е доделена концесија за експлоатација на ми-
нерални суровини кои поединечно или во збир би дове-
ле до промена на управувачкиот пакет во друштвото, 
не може да се изврши без претходна писмена соглас-
ност на концедентот." 

 
Член 9 

Во членот 35 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„(2)  Во случаите на престанок на важење на конце-
сијата од ставот (1) на овој член престануваат да важат 
сите дозволи, решенија и одобренија“. 

 
Член 10 

Во членот 39 ставот (5) се брише. 
Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (5) и (6).  
   

Член 11 
Во членот 46 по ставот (2) се додава нов став (3), 

кој гласи: 
„(3)  Жалбата од став (2) на овој член не го одлага 

извршувањето на решението.“  
 

Член 12 
Во членот 48 по ставот (2) се додава нов став (3), 

кој гласи: 
„(3) Во случај на престанок на важење или одзема-

ње на дозволата за експлоатација од членот 41 на овој 
закон, престанува да важи и дозволата за изведување 
на рударски работи според дополнителен рударски 
проект.“  

 
Член 13 

Во членот 50 по ставот (2) се додава нов став (3), 
кој гласи: 

„(3) За издавање на овластувањето од ставот (2) на 
овој член се плаќа надоместок во износ од 3.000 дена-
ри, кој е приход на Буџетот на Република Македонија." 

 
Член 14 

Во членот 53 по ставот (3) се додаваат пет нови ста-
ва (4), (5), (6), (7) и (8), кои гласат: 

„(4) За добивање на лиценцата од ставот (2) на овој 
член се полага стручен испит пред испитна комисија 
која ја формира министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини. 

 (5) На членовите на комисијата од ставот (4) на 
овој член кои не се државни службеници им следува 
надоместок, чија висина ја определува министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на минералните суро-
вини во зависност од реално потребните трошоци за 
работа на членовите на комисијата. 

(6) За издавањето на лиценцата од ставот (2) на овој 
член се плаќа надоместок во износ од 3.000 денари, кој 
е приход на Буџетот на Република Македонија. 

(7) Лицата кои вршат одделни работи на геолошки 
истражувања и на изведување на рударски работи, од-
носно експлоатација на минерални суровини од членот 
57 ставови (2) точки 1, 2 и (3) точка 1 на овој закон и 
кои имаат работно искуство од најмалку десет години 
се ослободени од полагање стручни испити за добива-
ње на лиценца за техничко водење и надзор. 

(8) Лицата од ставот (7) на овој член ќе се здобијат 
со лиценци за техничко водење и надзор со приложува-
ње на соодветен доказ за поседување на соодветно ра-
ботно искуство.“ 
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Член 15 
Во членот 55 по ставот (4) се додава нов став (5), 

кој гласи: 
„(5) На членовите на комисијата од ставот (2) на 

овој член на надворешните членови - експерти кои не 
се вработени во органите на државната управа им сле-
дува надоместок, чија висина ја определува министе-
рот кој раководи со органот на државната управа над-
лежен за вршење на работите од областа на минерални-
те суровини во зависност од реално потребните трошо-
ци за работа на членовите на комисијата.“ 

Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (6), (7) и (8). 
 

Член 16 
Во насловот на Делот IV по зборот “ДОКУМЕНТА-

ЦИЈА“ се става запирка и се додаваат зборовите: “И 
РУДАРСКИ ПРОЕКТИ“. 

 
Член 17 

Во членот 56 ставот (2) се брише. 
Ставот (3) станува став (2). 
 

Член 18 
Во членот 58 по ставот (3) се додаваат три нови ста-

ва (4), (5) и (6), кои гласат: 
„(4) За добивање на лиценцата од ставот (2) на овој 

член се полага стручен испит пред испитна комисија 
која ја формира министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини. 

 (5) На членовите на комисијата од ставот (4) на 
овој член на надворешните членови - експерти кои не 
се вработени во органите на државната управа им сле-
дува надоместок, чија висина ја определува министе-
рот кој раководи со органот на државната управа над-
лежен за вршење на работите од областа на минерални-
те суровини во зависност од реално потребните трошо-
ци за работа на членовите на комисијата. 

(6) За издавањето на лиценцата од ставот (2) на овој 
член се плаќа надоместок во износ од 5.000 денари, кој 
е приход на Буџетот на Република Македонија.“ 

 
Член 19 

Во членот 59 ставот (2) се менува и гласи: 
„Лицето кое изработува рударски проекти од ставот 

(1) на овој член, мора да поседува лиценца за израбо-
тка на рударски проекти.“ 

По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и 
(6), кои гласат: 

„(4) За добивање на лиценцата од ставот (2) на овој 
член се полага стручен испит пред испитна комисија 
која ја формира министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини. 

(5) На членовите на комисијата од ставот (4) на овој 
член на надворешните членови - експерти кои не се 
вработени во органите на државната управа им следува 
надоместок, чија висина ја определува министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на минералните суро-
вини во зависност од реално потребните трошоци за 
работа на членовите на комисијата. 

(6) За издавањето на лиценцата од ставот (2) на овој 
член се плаќа надоместок во износ од 5.000 денари, кој 
е приход на Буџетот на Република Македонија.“ 

  
Член 20 

Во членот 60 став (2) зборовите: “точка 1 и 3“ се за-
менуваат со зборовите: “точка 3“. 

Ставовите (4), (5) и (6) се менуваат и гласат: 

„(4) Стручната оцена (ревизија) на геолошката до-
кументација од ставот (1) на овој член ја врши Комиси-
јата за ревизија на геолошка документација која ја фор-
мира министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини. За членови на оваа комисија 
може да бидат именувани лица од редот на стручни и 
научни работници од областа на геологијата. 

(5) Стручната оцена (ревизија) на рударските прое-
кти од ставот (1) на овој член ја врши Комисијата за ре-
визија на рударските проекти која ја формира министе-
рот кој раководи со органот на државната управа над-
лежен за вршење на работите од областа на минерални-
те суровини. За членови на оваа комисија може да би-
дат именувани лица од редот на стручни и научни ра-
ботници од областа на рударството. 

(6) Комисиите од ставовите (4) и (5) на овој член се 
состојат од претседател, најмалку двајца членови и се-
кретар. На претседателот, членовите и секретарот за 
секоја извршена стручна оцена (ревизија) им следува 
надоместок, кој е на товар на подносителот на барање-
то за вршење на стручната оцена (ревизија).“  

По ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), 
кои гласат: 

„(7) Владата на Република Македонија на предлог 
на министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на 
минералните суровини, донесува Тарифник со кој се 
утврдува висината на надоместоците за вршење на 
стручна оцена (ревизија) на геолошка документација  и 
рударските проекти. 

(8) Барање за вршење на стручната оцена (ревизија) 
поднесува имателот на концесијата за детални геоло-
шки истражувања или експлоатација на минерални су-
ровини.“ 

  
Член 21 

Во член 61 ставовите (1), (2) и (3) се менуваат и 
гласат: 

„(1) За извршената стручна оцена (ревизија), коми-
сиите од членот 60 ставови (4) и (5) на овој закон изда-
ваат ревизиска клаузула и изготвуваат ревизиски изве-
штај, со кој потврдуваат дека геолошката документаци-
ја и рударските проекти се изработени согласно со овој 
и друг закон. 

 (2) Ревизиската клаузула и ревизискиот извештај 
го потпишуваат претседателот и членовите на комиси-
ите.   

 (3) Начинот на вршење на стручната оцена (реви-
зија) на геолошката документација и рударските прое-
кти ги пропишува министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на минералните суровини.“ 

 
Член 22 

Во членот 70 по ставот (2) се додаваат два нови ста-
ва (3) и (4), кои гласат: 

„(3) Концесионерот што врши експлоатација на ми-
нерални суровини е одговорен за управувањето, одр-
жувањето и заштитата на одлагалиштата и хидројало-
виштата кои што се создаваат при минералната техно-
логија на експлоатација на минералните суровини без 
оглед на просторот и површината на која се наоѓаат. 

 (4) Експлоатацијата на минералните суровини кои 
се наоѓаат во одлагалиштата и хидројаловиштата од 
ставот (3) на овој член може да се врши на начин и под 
услови утврдени со закон.“  
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Член 23 
Членот 74-е се менува и гласи: 
„(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот над-

зор државниот геолошки инспектор, државниот рудар-
ски инспектор или државниот инспектор за електрика 
во рударството утврди дека е сторена неправилност од 
членот 77 став (1) на овој закон државниот геолошки 
инспектор, државниот рударски инспектор или држав-
ниот инспектор за електрика во рударството е должен 
да состави записник во кој ќе ја утврди сторената не-
правилност со укажување за отстранување на утврде-
ната неправилност во рок од осум дена и со истовреме-
но врачување на покана за спроведување на едукација 
на лицето или субјектот каде што е утврдена неправил-
носта при вршењето на инспекцискиот надзор.  

 (2) Формата и содржината на поканата за едукаци-
ја, како и начинот на спроведување на едукацијата ги 
пропишува министерот кој раководи со органот на др-
жавната управа надлежен за вршење на работите од об-
ласта на минералните суровини. 

(3) Едукацијата ја организира и спроведува Држав-
ниот инспекторат за техничка инспекција, односно ор-
ганот којшто го извршил инспекцискиот надзор, во рок 
не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на 
инспекцискиот надзор. 

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утвр-
дени исти или истородни неправилности за еден или за 
повеќе субјекти. 

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или суб-
јектот над кој се спроведува едукација не се јави на 
едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена. 

(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спрове-
дува едукација се јави на закажаната едукација и иста-
та ја заврши, ќе се смета дека е едуциран  по однос на  
утврдената неправилност.  

(7) Доколку државниот геолошки инспектор, др-
жавниот рударски инспектор или државниот инспектор 
за електрика во рударството при спроведувањето на 
инспекцискиот надзор утврди дека се отстранети утвр-
дените неправилности од ставот (1) на овој член, доне-
сува заклучок со кој ја запира постапката на инспекци-
ски надзор.  

(8) Доколку државниот геолошки инспектор, др-
жавниот рударски инспектор или државниот инспектор 
за електрика во рударството при спроведувањето на 
инспекцискиот надзор утврди дека не се отстранети 
утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, 
поднесува барање за поведување на прекршочна по-
стапка пред надлежниот суд. 

(9) Државниот инспекторат за техничка инспекција, 
односно органот којшто го извршил инспекцискиот 
надзор и којшто ја организирал и спровел едукацијата, 
води евиденција за спроведената едукација на начин 
пропишан од министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини. 

(10) Министерството за економија - Државниот 
инспекторат за техничка инспекција за извршените 
контроли изготвува квартални извештаи и ги објавува 
на интернет страницата на министерството на унифи-
циран квартален преглед.“   

 
Член 24 

Во членот 75 став (1) точката 11 се менува и гласи: 
„11) врши експлоатација на минералните суровини 

кои се наоѓаат во одлагалиштата и хидројаловиштата 
(член 70 став (4));“. 

 По точката 21 се додава нова точка 22, која гласи: 
„22) не ги одржува, управува и заштитува одлагали-

штата и хидројаловиштата кои што се создаваат при 
минералната технологија на експлоатација на минерал-
ните суровини (член 70 став (3)).“ 

Член 25 
Во членот 77 став (1) зборовите: “до 4.000“ се бри-

шат. 
Ставот (2) се брише.  
Во ставот (3) кој станува став (2) зборовите: “и за 

тоа ќе му се изрече прекршочна санкција забрана на 
вршење професија, дејност или должност во траење од 
една до пет години“ се бришат.  

Ставот (4) станува став (3). 
 

Член 26 
Концесионерите на кои им е издадено одобрение за 

експлоатација и одобрение за експлоатација по допол-
нителен рударски проект до денот на влегувањето во 
сила на Законот за минералните суровини („Службен 
весник на Република Македонија“ број 18/99) или не 
поднеле барање за издавање на дозвола за експлоатаци-
ја се должни да поднесат барање за издавање на дозво-
ла за експлоатација во рок од две години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Доколку концесионерите во рокот од ставот (1) на 
овој член не поднесат барање за издавање на дозвола за 
експлоатација, договорите за концесија престануваат 
да важат. 

 
Член 27 

Издадените одобренија за експлоатација согласно 
со Законот за минералните суровини („Службен весник 
на Република Македонија“ број 18/99 и 29/2002) ќе се 
сметаат како дозволи за експлоатација и важат до исте-
кот на рокот до којшто и се издадени. 

 
Член 28 

Договорите за концесија кои се склучени согласно 
со Законот за минералните суровини („Службен весник 
на Република Македонија“ број 18/99 и 29/2002) ќе се 
усогласат со одредбите од Законот за минералните су-
ровини („Службен весник на Република Македонија“ 
број 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/10) до 31 март 2011 
година. 

Доколку концесионерите не ги усогласат договори-
те за концесија согласно со ставот (1) од овој член, 
концедентот ќе донесе одлука за престанок на важење 
на концесиите врз основа на која ќе се раскинат дого-
ворите за концесија.   

 
Член 29 

Започнатите постапки за издавање на лиценца и ов-
ластување за техничко водење и надзор над изведува-
њето на рударските работи и лиценци и овластувања за 
изработка на геолошка документација и рударски прое-
кти до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се 
завршат согласно со одредбите од овој закон. 

 
Член 30 

Субјектите кои управуваат со бањите и производи-
телите на пакувана вода, газирани и негазирани пијала-
ци кои вршат експлоатација на термоминерални и под-
земни води се должни согласно со одредбите од овој 
закон да започнат постапка за добивање на концесија 
за експлоатација до 31 март 2011 година. 

Концесијата за експлоатација на субјектите од ста-
вот (1) на овој член се доделува врз основа на барање 
согласно со членот 29 од Законот за минералните суро-
вини („Службен весник на Република Македонија“ 
број 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/10). 
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Член 31 
Лицата кои имаат положено стручен испит за само-

стојно вршење на работите од областа на геологијата и 
рударството до денот на влегување во сила на Законот 
за минералните суровини („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 18/99), ќе се заменат со лиценци 
и овластувања во согласност со овој закон, најдоцна до 
30 јуни 2011 година. 

       
Член 32 

Концесионерите на кои им е издадено одобрение за 
експлоатација врз основа на Законот за минералните 
суровини („Службен весник на Република Македонија“ 
број 18/99 и 29/2002) се должни да ги решат имотно-
правните односи во делот на земјиштето каде што вр-
шат експлоатација на минералните суровини на начин 
и под услови утврдени со закон во рок од две години 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Доколку концесионерите не ги решат имотноправ-
ните односи во рокот од ставот (1) на овој член, мини-
стерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на мине-
ралните суровини ќе ја укине дозволата за експлоата-
ција. 

 
Член 33 

Подзаконските акти од овој закон ќе се донесат во 
рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

                                                                   
Член 34 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR LENDE TË PARA MINERALE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për lende të para minerale ("Gazeta Zyrtare e 

Republikes së Maqedonise" numer 24/2007, 88/2008, 
52/2009 dhe 6/10), në nenin 3 paragrafi (2) pika 1 para fja-
leve: "të yndyrshme" shtohen fjalet: "rrasa dhe". 

Pika 6 ndryshohet si vijon:  
"6) ujera gjeotermale prej të cilave shfrytezohet uji për 

paketim, shfrytezohet nxehtesia e akumuluar për nevoja 
energjetike, si dhe për qellime mjekuese, balneologjike ose 
rekreative".  

Në piken 7 fjalet: "(ujera të burimeve, gurrave dhe kro-
jeve)" zevendesohen me fjalet: "(ujera minerale dhe gazi 
dioksidi i karbonit, ujera të krojeve, burimeve dhe gurra-
ve)".   

Paragrafi (3) shlyhet. 
 

Neni 2 
Në nenin 12 paragrafi (6) pika 1 fjalet: "neni 9 paragra-

fi (2) të ketij ligji" zevendesohen me fjalet: "paragrafi (2) i 
ketij neni". 

 
Neni 3 

Në nenin 19 paragrafi (2) pika 7 fjala "leje" zevendeso-
het me fjalen "koncesion".  

 
Neni 4 

Neni 25  ndryshohet si vijon: 
                                                    

"Neni 25 
Hapesira për eksploatimin e lendeve të para minerale 

dhe perjashtime në zbatim 

(1) Koncesioni për eksploatimin e lendeve të para mi-
nerale ndahet për hapesire të percaktuar me koordinata të 
shenuara në harten topografike, në baze të elaboratit për 
hulumtimet e kryera të detajuara gjeologjike. 

(2) Me perjashtim nga paragrafi (1) i ketij neni, germi-
mi i lendeve të para minerale që perdoren në zejtari për 
prodhimin e gelqeres dhe prodhimeve jondertimore të arg-
jilit për nevojat e pocarise, mund të kryhet në baze të Lejes 
për germimin e lendeve të para minerale që perdoren në 
zejtari.       

(3) Koncesioni nga paragrafi (1) i ketij neni ndahet për 
toke e cila eshte në pronesi të Republikes së Maqedonise, 
si dhe për toke e cila eshte në pronesi të personave tjere. 

(4) Eksploatimi i lendeve të para minerale kryhet në ha-
pesire të percaktuar (në tekstin e metejme: fusha e eksploa-
timit), i definuar me projektin xehetar kryesor ose plotesu-
es për eksploatimin e lendeve të para minerale. 

(5) Nese neper hapesiren e koncesionit apo fushen e 
eksploatimit kalojne objekte infrastrukturore (rruge, larg-
percues etj.), koncesionari nuk guxon t'i shkaterroje dhe 
rrezikoje ato dhe eshte i obliguar që ta mundesoje shfryte-
zimin e tyre nga ana e personave tjere. 

(6) Nese behet fjale për ndertim të objekteve infrastru-
kturore me interes publik (rruge, largpercues, hekurudha, 
objekte ujesjellesi dhe objekte tjera me interes publik) në 
hapesiren e koncesionit, ato mund të ndertohen nese pose-
duesi i lejes për ndertim gjate ndertimit siguron kushte për 
eksploatim të papenguar dhe të sigurt të lendeve të para 
minerale. 

(7) Germimi i lendeve të para minerale që perdoren në 
zejtari për prodhimin e gelqeres dhe prodhimeve jonderti-
more të argjilit për nevojat e pocarise, mund të kryhet në 
baze të Lejes për germim të lendeve të para minerale që 
perdoren në zejtari. 

(8) Leja nga paragrafi (7) i ketij neni u leshohet perso-
nave fizike që jane të regjistruar në regjistrin e zejtareve 
(zejtar). 

(9) Kohezgjatja e periudhes për të cilen leshohet leja 
për germim nuk mund më të jete më shume se dy vjet. 

(10) Hapesira për të cilen leshohet leja për germim ka 
të beje për toke e cila eshte në pronesi të kerkuesit dhe për 
toke në pronesi të Republikes së Maqedonise dhe e njejta 
nuk mund të jete më e madhe se 2000 m². 

(11) Sasia e lendeve të para minerale që perdoren në 
zejtari për prodhimin e gelqeres dhe prodhimeve jonderti-
more të argjilit për nevojat e pocarise për periudhen e 
vlefshmerise së lejes nuk mund të jete më e madhe se 200 
tone, për cfare kerkuesi i lejes eshte i obliguar që të pagua-
je kompensim në shume prej 10 000 denaresh dhe të njejtat 
jane të hyra në Buxhetin e Republikes së Maqedonise. 

(12) Lejen për germim të lendeve të para minerale që 
perdoren në zejtari, e leshon ministri i cili udheheq me or-
ganin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e 
puneve nga sfera e lendeve të para minerale. 

(13) Kerkesa për leshimin e lejes permban: 
1) të dhena për kerkuesin dhe 
2) elaborat gjeodezik me kufij të percaktuar të hapesi-

res për të cilen kerkohet leshim i lejes bashke me aktzoteri-
min. 

(14) Ekzemplari i lejes për germim dorezohet në Inspe-
ktoratin Shteteror për Inspektim Teknik, Ministrine e Pune-
ve të Brendshme, Drejtorine e të Hyrave Publike dhe Inpe-
ktoratin Shteteror të Tregut."   

 
Neni 5 

Në nenin 26 paragrafi (1) fjalet: "deri në shterjen e len-
deve të para minerale për të cilat i eshte ndare koncesioni" 
shlyhen. 
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Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon: 
"(3) Procedura për vazhdimin e koncesionit për eksplo-

atim, zbatohet në pajtim me nenin 29 të Ligjit për lende të 
para minerale ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedoni-
se", numer 24/2007, 88/2008, 52/2009 dhe 6/10)."  

Paragrafi (3) behet paragraf (4). 
 

Neni 6 
Në nenin 28 paragrafi (4) shlyhet. 
 

Neni 7 
Në nenin 29 paragrafi (5) pika 5 shlyhet. 
Paragrafi (7) ndryshohet si vijon: 
"Pas dorezimit të kerkeses, organi i administrates shte-

terore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e lendeve 
të para minerale kryen kontroll aty për aty dhe me detyre 
zyrtare kerkon mendime nga njesia e vetadministrimit lokal 
dhe nga organet e administrates shteterore kompetente për 
kryerjen e puneve nga sfera e mbrojtjes së mjedisit jetesor 
dhe planifikimit hapesinor, mbrojtjes së trashegimise kultu-
rore, transportit dhe lidhjeve, bujqesise, pylltarise, ekono-
mise së ujerave, si dhe nga organe tjera të administrates 
shteterore për kryerjen e puneve nga sfera perkatese." 

Pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), si vijon: 
"(8) Organet e administrates shteterore dhe njesite e ve-

tadministrimit lokal nga paragrafi (7) i ketij neni, jane të 
obliguar që mendimin e tyre ta japin në afat prej 30 ditesh 
duke llogaritur nga dita e pranimit të kerkeses për dhenie të 
mendimit. Në të kunderten do të konsiderohet se kane dhe-
ne mendim pozitiv lidhur me kerkesen për ndarjen e konce-
sionit për eksploatim të lendeve të para minerale." 

Paragrafi (8) behet paragraf (9).  
         

Neni 8 
Në nenin 34 pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafe të 

rinj (6) dhe (7), si vijojne:  
"(6) Për bartjen e koncesionit koncedenti dhe koncesio-

nari lidhin marreveshje për bartje të koncesionit. 
(7) Bartja e pjesemarrjeve apo aksioneve te koncesio-

nari të cilit i eshte ndare koncesioni për eksploatim të len-
deve të para minerale të cilat veç e veç ose bashkerisht do 
të conin në ndryshimin e pakos udheheqese në shoqeri, nuk 
mund të kryhet pa pelqim me shkrim paraprakisht të kon-
cedentit." 

    
Neni 9 

Në nenin 35 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 
si vijon: 

"(2) Në raste të shfuqizimit të koncesionit nga paragrafi 
(1) i ketij neni, shfuqizohen të gjitha lejet, aktvendimet dhe 
pelqimet." 

 
Neni 10 

Në nenin 39 paragrafi (5) shlyhet. 
Paragrafet (6) dhe (7) behen paragrafe (5) dhe (6).  
   

Neni 11 
Në nenin 46 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), 

si vijon: 
"(3) Ankesa nga paragrafi (2) i ketij neni nuk e prolon-

gon zbatimin e aktvendimit."  
 

Neni 12 
Në nenin 48 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), 

si vijon: 
"(3) Në rast të shfuqizimit ose heqjes së lejes për eksp-

loatim nga neni 41 i ketij ligji, shfuqizohet edhe leja për kr-
yerjen e puneve të xehetarise sipas projektit plotesues të 
xehetarise."  

Neni 13 
Në nenin 50 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), 

si vijon: 
"(3) Për leshimin e autorizimit nga paragrafi (2) i ketij 

neni, paguhet kompensim në shume prej 3 000 denaresh, 
që jane të hyra në Buxhetin e Republikes së Maqedonise."  

 
Neni 14 

Në nenin  53 pas paragrafit (3) shtohen pese paragrafe 
të rinj (4), (5), (6), (7) dhe (8), si vijojne: 

"(4) Për marrjen e licences nga paragrafi (2) i ketij ne-
ni, jepet provim profesional para komisionit të provimeve 
të cilin e formon ministri i cili udheheq me organin e admi-
nistrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga 
sfera e lendeve të para minerale.  

 (5) Anetareve të Komisionit nga paragrafi (4) i ketij 
neni, të cilet nuk jane nepunes shteterore u takon kompen-
sim, lartesine e të cilit e percakton ministri i cili udheheq 
me organin e administrates shteterore kompetent për kryer-
jen e puneve nga sfera e lendeve të para minerale, varesisht 
nga shpenzimet e nevojshme reale për punen e anetareve të 
Komisionit. 

(6) Për leshimin e licences nga paragrafi (2) i ketij neni, 
paguhet kompensim në shume prej 3 000 denaresh, që jane 
të hyra në Buxhetin e Republikes së Maqedonise. 

(7) Personat që kryejne pune të vecanta të hulumtimeve 
gjeologjike dhe kryerjne pune të xehetarise, perkatesisht 
eksploatimit të lendeve të para minerale nga neni 57 para-
grafet (2) pikat 1 dhe 2 dhe (3) pika 1 të ketij ligji dhe që 
kane pervoje pune prej së paku dhjete vjet, lirohen nga 
dhenia e provimeve profesionale për marrjen e licences për 
udheheqje teknike dhe mbikeqyrje. 

(8) Personat nga paragrafi (7) i ketij neni do të marrin 
licenca për udheheqje teknike dhe mbikeqyrje, me paraqit-
jen e deshmise perkatese për posedimin e pervojes perkate-
se të punes." 

 
Neni 15 

Në nenin 55 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), 
si vijon: 

"(5) Anetareve të Komisionit nga paragrafi (2) i ketij 
neni, anetareve të jashtem-eksperte të cilet nuk jane të pu-
nesuar në organet e administrates shteterore u takon kom-
pensim, lartesine e të cilit e percakton ministri i cili udhe-
heq me organin e administrates shteterore kompetent për 
kryerjen e puneve nga sfera e lendeve të para minerale, va-
resisht nga shpenzimet e nevojshme reale për punen e ane-
tareve të Komisionit." 

Paragrafet (5), (6) dhe (7) behen paragrafe (6), (7) dhe (8). 
 

Neni 16 
Në titullin e Pjeses IV pas fjales "DOKUMENTACIO-

NI", vihet presje dhe shtohen fjalet: "DHE PROJEKTET E 
XEHETARISE". 

 
Neni 17 

Në nenin 56 paragrafi (2) shlyhet. 
Paragrafi (3) behet paragraf (2). 
 

Neni 18 
Në nenin 58 pas paragrafit (3) shtohen tre paragrafe të 

rinj (4), (5) dhe (6) si vijojne: 
"(4) Për marrjen e licences nga paragrafi (2) i ketij ne-

ni, jepet provim profesional para Komisionit të Provimeve 
të cilin e formon ministri i cili udheheq me organin e admi-
nistrates shteterore, kompetent për kryerjen e puneve nga 
sfera e lendeve të para minerale.  
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(5) Anetareve të Komisionit nga paragrafi (4) i ketij ne-
ni, anetareve të jashtem-eksperte të cilet nuk jane të pune-
suar në organet e administrates shteterore u takon kompen-
sim, lartesine e të cilit e percakton ministri i cili udheheq 
me organin e administrates shteterore kompetent për kryer-
jen e puneve nga sfera e lendeve të para minerale, varesisht 
nga shpenzimet e nevojshme reale për punen e anetareve të 
Komisionit. 

(6) Për leshimin e licences nga paragrafi (2) i ketij neni, 
paguhet kompensim në shume prej 5 000 denaresh, që jane 
të hyra në Buxhetin e Republikes së Maqedonise." 

 
Neni 19 

Në nenin 59 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Personi i cili perpilon projekte të xehetarise nga para-

grafi (1) i ketij neni, doemos duhet të posedoje licence për 
perpilimin e projekteve të xehetarise." 

Pas paragrafit (3) shtohen tre paragrafe të rinj (4), (5) 
dhe (6), si vijojne: 

"(4) Për marrjen e licences nga paragrafi (2) i ketij ne-
ni, jepet provim profesional para Komisionit të Provimeve 
të cilin e formon ministri i cili udheheq me organin e admi-
nistrates shteterore, kompetent për kryerjen e puneve nga 
sfera e lendeve të para minerale. 

(5) Anetareve të Komisionit nga paragrafi (4) i ketij ne-
ni, anetareve të jashtem-eksperte të cilet nuk jane të pune-
suar në organet e administrates shteterore u takon kompen-
sim, lartesine e të cilit e percakton ministri i cili udheheq 
me organin e administrates shteterore kompetent për kryer-
jen e puneve nga sfera e lendeve të para minerale, varesisht 
nga shpenzimet e nevojshme reale për punen e anetareve të 
Komisionit. 

(6) Për leshimin e licences nga paragrafi (2) i ketij neni, 
paguhet kompensim në shume prej 5 000 denaresh, që jane 
të hyra në Buxhetin e Republikes së Maqedonise." 

  
Neni 20 

Në nenin 60 paragrafi (2) fjalet: "pika 1 dhe 3" zeven-
desohen me fjalet "pika 3". 

Paragrafet (4), (5) dhe (6), ndryshohen si vijojne: 
"(4) Vleresimin (revizionin) profesional të dokumenta-

cionit gjeologjik nga paragrafi (1) i ketij neni, e kryen Ko-
misioni për Revizion të Dokumentacionit Gjeologjik të ci-
lin e formon ministri i cili udheheq me organin e admini-
strates shteterore, kompetent për kryerjen e puneve nga sfe-
ra e lendeve të para minerale. Si anetare të ketij Komisioni 
mund të emerohen persona nga radhet e punetoreve profe-
sionale dhe shkencore nga sfera e gjeologjise. 

(5) Vleresimin (revizionin) profesional të projekteve të 
xehetarise nga paragrafi (1) i ketij neni, e kryen Komisioni 
për Revizion të Projekteve të Xehetarise të cilin e formon 
ministri i cili udheheq me organin e administrates shtetero-
re, kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e lendeve të 
para minerale. Si anetare të ketij komisioni mund të emero-
hen persona nga radhet e punetoreve profesionale dhe 
shkencore nga sfera e xehetarise. 

(6) Komisionet nga nenet (4) dhe (5) të ketij neni, per-
behen nga kryetari, së paku dy anetare dhe sekretari. Krye-
tarit, anetareve dhe sekretarit për çdo vleresim (revizion) të 
kryer profesional u takon kompensim, i cili eshte në llogari 
të parashtruesit të kerkeses për kryerjen e vleresimit (revi-
zionit) profesional."   

Pas paragrafit (6) shtohen dy paragrafe të rinj (7) dhe 
(8), si vijojne: 

"(7) Qeveria e Republikes së Maqedonise me propozim 
të ministrit i cili udheheq me organin e administrates shte-
terore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e lendeve 
të para minerale, miraton Liste tarifore me të cilen perca-

ktohet lartesia e kompensimeve për kryerjen e vleresimit 
(revizionit) profesional të dokumentacionit gjeologjik dhe 
projekteve të xehetarise. 

(8) Kerkese për kryerjen e vleresimit (revizionit) profe-
sional, parashtron pronari i koncesionit për hulumtime të 
hollesishme gjeologjike ose eksploatim të lendeve të para 
minerale." 

 
Neni 21 

Në nenin 61 paragrafet (1), (2) dhe (3) ndryshohen si 
vijojne: 

"(1) Për vleresimin (revizionin) e kryer profesional, 
Komisionet nga neni 60 paragrafet (4) dhe (5) të ketij neni, 
leshojne klauzole të revizionit dhe perpilojne raport të revi-
zionit, me të cilin vertetojne se dokumentacioni gjeologjik 
dhe projektet e xehetarise jane perpiluar në pajtim me kete 
ligj dhe ligj tjeter. 

 (2) Klauzolen e revizionit dhe raportin e revizionit e 
nenshkruajne kryetari dhe anetaret e komisioneve.   

 (3) Menyren e kryerjes së vleresimit (revizionit) profe-
sional të dokumentacionit gjeologjik dhe projekteve të xe-
hetarise, i percakton ministri i cili udheheq me organin e 
administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve 
në sferen e lendeve të para minerale." 

 
Neni 22 

Në nenin 70 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe të 
rinj (3) dhe (4), si vijojne: 

 "(3) Koncesionari që kryen eksploatim të lendeve të 
para minerale eshte pergjegjes për menaxhimin, mirembajt-
jen dhe mbrojtjen e depozitimeve dhe zgjyrave të cilat kri-
johen gjate teknologjise minerale të eksploatimit të lendeve 
të para minerale, pa marre parasysh hapesiren dhe siperfa-
qen në të cilen gjenden. 

(4) Eksploatimi i lendeve të para minerale të cilat gjen-
den në depozitimet dhe zgjyrat nga paragrafi (3) i ketij ne-
ni, mund të kryhet në menyre dhe në kushte të percaktuara 
me ligj."  

 
Neni 23 

Neni 74-e ndryshohet si vijon: 
"(1) Nese gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese 

inspektori shteteror gjeologjik, inspektori shteteror i xehe-
tarise ose inspektori shteteror për energji elektrike në xehe-
tari, konstaton se eshte kryer parregullsi nga neni 77 para-
grafi (1) të ketij ligji,  inspektori gjeologjik shteteror, ins-
pektori shteteror i xehetarise ose inspektori shteteror për 
energji elektrike në xehetari, obligohet që të perpiloje pro-
cesverbal në të cilin do ta percaktoje parregullsine e kryer 
me sugjerim për menjanimin e parregullsise së percaktuar 
në afat prej tete ditesh dhe me dorezimin e njekohesishem 
të fteses për realizimin e edukimit, personit ose subjektit ku 
eshte percaktuar parregullsia gjate kryerjes së mbikeqyrjes 
inspektuese.   

(2) Formen dhe permbajtjen e fteses për edukim si dhe 
menyren e realizimit të edukimit, i percakton ministri i cili 
udheheq me organin e administares shteterore kompetent 
për kryerjen e puneve nga sfera e lendeve të para minerale.  

(3) Edukimin e organizon dhe realizon Inspektorati 
Shteteror për Inspektim Teknik, perkatesisht organi i cili e 
ka kryer mbikeqyrjen inspektuese, në afat jo më të gjate se 
tete dite nga dita e kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese. 

(4) Edukimi mund të realizohet për më shume parre-
gullsi të percaktuara të njejta ose të një lloji, për një ose më 
shume subjekte. 

(5) Nese në terminin e percaktuar personi ose subjekti 
për të cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do 
të konsiderohet se edukimi eshte realizuar. 
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(6) Nese personi ose subjekti për të cilin realizohet edu-
kimi paraqitet në edukimin e percaktuar dhe e kryen, do të 
konsiderohet se eshte edukuar në lidhje me parregullsine e 
percaktuar.  

(7) Nese inspektori shteteror gjeologjik, inspektori 
shteteror i xehetarise ose inspektori shteteror për energji 
elektrike në xehetari, gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspe-
ktuese konstaton se jane menjanuar parregullsite e perca-
ktuara nga paragrafi (1) i ketij neni, miraton konkluzion me 
të cilin e nderpret proceduren e mbikeqyrjes inspektuese.  

(8) Nese inspektori shteteror gjeologjik, inspektori 
shteteror i xehetarise ose inspektori shteteror për energji 
elektrike në xehetari, gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspe-
ktuese konstaton se nuk jane menjanuar parregullsite e per-
caktuara nga paragrafi (1) i ketij neni, parashtron kerkese 
për ngritjen e procedures kundervajtese para gjykates kom-
petente.  

(9) Inspektorati Shteteror për Inspektim Teknik, perka-
tesisht organi i cili e ka kryer mbikeqyrjen inspektuese dhe 
i cili e ka organizuar dhe realizuar edukimin, mban eviden-
ce për edukimin e realizuar, në menyre të percaktuar nga 
ministri i cili udheheq me organin e administrates shtetero-
re kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e lendeve të 
para minerale. 

(10) Ministria e Ekonomise-Inspektorati Shteteror për 
Inspektim Teknik, për kontrollet e kryera perpilon raporte 
tremujore dhe i publikon në faqen e internetit të ministrise 
për kontroll të unifikuar tremujor."   

 
Neni 24 

Në nenin 75 paragrafi (1) pika 11 ndryshohet si vijon: 
"11) kryen eksploatim të lendeve të para minerale të ci-

lat gjenden në depozitime dhe zgjyra, neni 70 paragrafi 
(4);". 

 Pas pikes 21 shtohet pike e re 22, si vijon: 
"22) nuk i miremban, menaxhon dhe mbron depoziti-

met dhe zgjyrat të cilat krijohen gjate teknologjise minerale 
të eksploatimit të lendeve të para minerale, (neni 70 para-
grafi (3))." 

 
Neni 25 

Në nenin 77 paragrafi (1) fjalet: "deri në 4 000" 
shlyhen. 

Paragrafi (2) shlyhet.  
Në paragrafin (3) i cili behet paragraf (2) fjalet: "dhe 

për kete do t'i shqiptohet sanksion kundervajtes ndalim i 
ushtimit të profesionit, veprimtarise ose detyres në kohezg-
jatje prej një deri në pese vjet" shlyhen.  

Paragrafi (4) behet paragraf (3). 
 

Neni 26 
Koncesionaret të cileve u eshte leshuar leje për eksplo-

atim dhe leje për eksploatim për projektin plotesues të xe-
hetarise deri në diten e hyrjes në fuqi të Ligjit për lende të 
para minerale ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedoni-
se" numer 18/99), ose nuk kane parashtruar kerkese për 
leshimin e lejes për eksploatim, jane të obliguar që të pa-
rashtrojne kerkese për leshim të lejes për eksploatim në 
afat prej dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 

Nese koncesionaret në afatin nga paragrafi (1) i ketij 
neni nuk parashtrojne kerkese për leshimin e lejes për 
eksploatim, marreveshjet për koncesion shfuqizohen. 

 
Neni 27 

Lejet e leshuara për eksploatim në pajtim me Ligjin për 
lende të para minerale ("Gazeta Zyrtare e Republikes së 
Maqedonise" numer 18/99 dhe 29/2002), do të konsidero-
hen si leje për eksploatim dhe vlejne deri në kalimin e afa-
tit për të cilin jane leshuar. 

Neni 28 
Marreveshjet për koncesion të cilat jane lidhur në paj-

tim me Ligjin për lende të para minerale ("Gazeta Zyrtare e 
Republikes së Maqedonise" numer 18/99 dhe 29/2002),  do 
të harmonizohen me dispozitat e Ligjit për lende të para 
minerale ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" 
numer 24/2007, 88/2008, 52/2009 dhe 6/10) deri më 31 
mars 2011.  

Nese koncesionaret nuk i harmonizojne marreveshjet 
për koncesion në pajtim me paragrafin (1) të ketij neni, 
koncedenti do të miratoje vendim për shfuqizim të koncesi-
oneve në baze të të cilit do të prishen marreveshjet për kon-
cesion.   

 
Neni 29 

Procedurat e filluara për leshimin e licences dhe autori-
zimit për udheheqje teknike dhe mbikeqyrje të kryerjes së 
puneve të xehetarise dhe licencave dhe autorizimeve për 
perpilimin e dokumentacionit gjeologjik dhe projekteve të 
xehetarise deri në diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji, do të 
kryhen në pajtim me dispozitat e ketij ligji. 

 
Neni 30 

Subjektet që menaxhojne me banjat dhe prodhuesit e 
ujit të paketuar, pijeve të gazuara dhe pagazuara që kryejne 
eksploatim të ujerave termominerale dhe nentokesore, jane 
të obliguar që në pajtim me dispozitat e ketij ligji ta fillojne 
proceduren për marrjen e koncesionit për eksploatim deri 
më 31 mars 2011. 

Koncesioni për eksploatim i subjekteve nga paragrafi 
(1) i ketij neni, ndahet në baze të kerkeses në pajtim me ne-
nin 29 të Ligjit për lende të para minerale ("Gazeta Zyrtare 
e Republikes së Maqedonise" numer 24/2007, 88/2008, 
52/2009 dhe 6/10). 
 

Neni 31 
Personat që e kane dhene provimin profesional për kr-

yerjen e puneve në menyre të pavarur nga sfera e gjeologji-
se dhe xehetarise deri në diten e hyrjes në fuqi të Ligjit për 
lende të para minerale ("Gazeta Zyrtare e Republikes së 
Maqedonise" numer 18/1999), do të zevendesohen me li-
cenca dhe autorizime në pajtim me kete ligj, më së voni de-
ri më 30 qershor 2011.  

       
Neni 32 

Koncesionaret të cileve u eshte leshuar leje për eksplo-
atim në baze të Ligjit për lende të para minerale ("Gazeta 
Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 18/99 dhe 
29/2002), jane të obliguar që t'i zgjidhin marredheniet juri-
diko-pronesore në pjesen e tokes ku kryejne eksploatim të 
lendeve të para minerale, në menyre dhe në kushte të per-
caktuara me ligj në afat prej dy vitesh nga dita e hyrjes në 
fuqi të ketij ligji. 

Nese koncesionaret nuk i zgjidhin marredheniet juridi-
ko-pronesore në afatin nga paragrafi (1) i ketij neni, mini-
stri i cili udheheq me organin e administrates shteterore 
kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e lendeve të pa-
ra minerale, do ta shfuqizoje lejen për eksploatim. 

 
Neni 33 

Aktet nenligjore të ketij ligji do të miratohen në afat 
prej 15 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 

                                                                   
Neni 34 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".  
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3316. 
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  
ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА  

САМОУПРАВА 
 

Се прогласува Законот за Државниот инспекторат 
за локална самоуправа, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 6 декември 2010 година. 

 
        Бр. 07-4962/1                             Претседател 
6 декември 2010 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 ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ 
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Предмет на уредување 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат надлежноста и организа-
цијата на Државниот инспекторат за локална самоупра-
ва, видовите и постапката за вршењето  инспекциски 
надзор, овластувањата на инспекторите, соработката со 
органите на државната управа, граѓаните и други фи-
зички и правни лица.   

 
Цел на Законот 

 
Член 2 

Целта на овој закон е да се обезбеди поефективен, 
поефикасен и правно регулиран систем на надзор над 
законитоста на прописите на  општините, градот Скоп-
је и општините во градот Скопје (во натамошниот 
текст: општини) и за унапредување на нивната закони-
тост. 

  
Значење на изрази употребени 

во овој закон 
 

Член 3 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
1. „Прописи на општината„ се статут на општината, 

програми, планови, одлуки, решенија, заклучоци и дру-
ги општи акти што ги донесува советот на општината и 
актите со кои се воспоставува меѓуопштинска сорабо-
тка, како и конкретните акти што ги донесува градона-
чалникот на општината за извршување на актите на со-
ветот на општината; 

2. „Надзор“ е надзор над законитоста на прописите 
на општините кој го врши  Инспекторатот во смисла на  
Законот за локалната самоуправа и по иницијативи на 
физички и правни лица;     

3. „Инспекциски  надзор“ е надзор над постапката 
за донесување на прописите на општината,  коj  Инспе-
кторатот го врши надвор од неговото седиште; 

4. „Редовен инспекциски надзор“ е инспекциски 
надзор кој се врши во согласност со годишната програ-
ма за работа и месечните планови на Инспекторатот; 

5. „Вонреден инспекциски надзор“ е ненајавен инс-
пекциски надзор кој се  врши врз основа на иницијати-
ви, известувања, предлози и претставки од физички и 
правни лица, како и во случаи  на основано сомнение 
на Инспекторатот и  

6.  „Контролен  инспекциски надзор“ е инспекциски 
надзор кој Инспекторатот го врши по истекот на рокот 
утврден во записникот за извршен инспекциски надзор, 
со кој советот на општината, градоначалникот на оп-
штината или овластеното лице се задолжени да отстра-
нат определени неправилности утврдени со инспекци-
скиот надзор. 

                                                  
Надлежност 

 
Член 4 

Инспекцискиот надзор од членот 3 на овој закон, го 
врши Државниот инспекторат за локална самоуправа 
(во натамошниот текст: Инспекторатот), како орган во 
состав на Министерството за локална самоуправа.  

 
Предмет на надзор 

 
Член 5 

(1) Предмет на надзор е надзор над законитоста на 
прописите  на општините. 

(2) Надзорот над законитоста на прописите на оп-
штините го опфаќа и надзорот над постапката за нивно 
донесување. 

 
II. НАЧЕЛА 

                                         
Начело на законитост  и супсидијарност 

 
Член 6 

(1) Во вршењето на работите од својата надлеж-
ност, Инспекторатот обезбедува правна сигурност и из-
весност со:       

- почитување на обврската сите прописи кои се до-
несуваат од страна на Советот на општините да бидат  
во согласност со Уставот и законите и 

- постапување и одлучување во согласност со закон, 
меѓународни договори ратификувани согласно со Ус-
тавот на Република Македонија и со други прописи до-
несени врз основа на закон. 

(2) За прашањата кои не се уредени со овој закон, 
се применуваат одредбите од Законот за локалната са-
моуправа и Законот за инспекциски надзор. 

                                                                              
Начело на транспарентност, јавност и отчетност 

 
Член 7 

(1)  На барање на правни и физички лица Инспекто-
ратот е должен да им обезбеди пристап до информаци-
ите кои се однесуваат на работењето на Инспектора-
тот, како и до други информации за кои тие ќе покажат 
интерес, освен за оние за кои со закон не е дозволен  
пристап. 

(2) Инспекторатот редовно ја информира јавноста 
за својата работа.          

               
Начело на  еднаквост, непристрасност 

и објективност 
 

Член 8 
Во вршењето на работите од својата надлежност 

Инспекторатот е должен да обезбеди еднаква, непри-
страсна и објективна примена на законите и другите 
прописи.  



Стр. 138 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

Начело на самостојност 
и независност 

 
Член 9 

Инспекторот потполно самостојно и независно врши 
инспекциски надзор над законитоста на прописите и по-
стапката за нивно донесување и врз основа на правно ре-
левантни факти  утврдени  во доказната постапка, подго-
твува акти со кои предлага  конкретни решенија.                                  

 
Начело на  превенција 

 
Член 10 

За превенција од појава на материјална штета и 
правна несигурност како последица  од примената на 
прописи на општината кои не се во согласност со Уста-
вот и законите на Република Македонија, Инспектора-
тот презема мерки и активности согласно со правилни-
кот за инспекциски надзор. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИНСПЕКТОРАТОТ 

 
Внатрешна организација 

 
Член 11 

(1) Инспекторатот работите од својата надлежност 
ги врши преку: 

- директор на Инспекторатот (во натамошниот 
текст: директорот) и 

- инспектори за локална самоуправа (во натамош-
ниот текст: инспектори). 

(2) Внатрешната организација на Инспекторатот, на 
предлог на директорот во согласност со закон, побли-
ску ја утврдува министерот за локална самоуправа, со 
актите  за внатрешна организација на  Инспекторатот. 

 
Директор 

 
Член 12 

(1) Со работата на Инспекторатот раководи дире-
ктор, кој го именува и разрешува Владата на Република 
Македонија.  

(2) Директорот презема мерки и се грижи за струч-
но оспособување и усовршување на инспекторите.  

(3) За директор на Инспекторатот може да се име-
нува лице кое има високо образование од областа на 
правото, економијата и администрацијата и најмалку 
пет  години работно искуство во струката. 

 
Инспектори 

 
Член 13 

(1) Инспектор може да биде лице кое има високо 
образование, три години работно искуство во струката 
и ги исполнува општите услови утврдени со Законот за 
државните службеници и посебните услови утврдени 
со актот за систематизација на работните места во Инс-
пекторатот.  

(2) Статусот на инспекторот се утврдува  согласно 
со одредбите на Законот за инспекциски надзор. 

 
Службена легитимација 

 
Член 14 

(1) Овластувањето за вршење на инспекциски над-
зор, инспекторот го докажува со службена легитимаци-
ја, со која го докажува своето својство, идентитет и ов-
ластувања. 

(2) Формата и содржината на образецот на службе-
ната легитимацијата, изгледот на знакот,  како и начи-
нот на издавање и одземање на службената легитима-
ција ги пропишува министерот за локална самоуправа 
на предлог на директорот. 

 
Програма за работа 

 
Член 15 

За вршење на редовен инспекциски надзор, дире-
кторот донесува годишна програма за работа, подго-
твува месечни планови за работа на инспекторатот  и 
го организира нивното спроведување.  

 
Извештај за работа 

 
Член 16 

(1) Директорот подготвува полугодишен и годишен 
извештај за работата на Инспекторатот за претходната 
година и го доставува до Владата на Република Маке-
донија, најдоцна до 31 март во тековната година.  

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член особено 
содржи: 

- оцена на состојбите од аспект на законитоста на 
прописите на советите на општините, 

- податоци за бројот на извршените надзори по оп-
штини и утврдените повреди, 

- податоци за донесените решенија  за запирање на 
примената на прописите на советите на општините и за 
непочитување на обврските на градоначалниците за 
спроведување и примена на одредбите на Законот за 
локалната самоуправа и на овој закон, 

- податоци за бројот на поднесените иницијативи 
пред Уставниот суд на Република Македонија за оцена 
на уставноста и законитоста на прописите на општина-
та и за решенијата односно одлуките на Уставниот суд 
по поднесените иницијативи, 

- препораки за подобрување на утврдените состојби и 
- други податоци од значење за работата на Инспе-

кторатот.              
 (3) Годишниот извештај се објавува на  веб страни-

цата на Министерството за локална самоуправа. 
 
IV.  ВИДОВИ  И  ПОСТАПКА ЗА ВРШЕЊЕ НА  

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 
 

Видови инспекциски надзор 
 

Член 17 
Инспекцискиот надзор може да биде:   
1) редовен инспекциски надзор;  
2)  вонреден инспекциски надзор и 
3) контролен инспекциски надзор. 
 

Вршење на инспекцискиот надзор 
 

Член 18 
(1) Инспекторот самостојно ги врши работите од 

инспекцискиот надзор и презема мерки за кои е овла-
стен со овој закон. 

(2) Инспекцискиот надзор се врши во работно време. 
(3) За денот, содржината и обемот на инспекциски-

от надзор, инспекторот го известува градоначалникот и 
претседателот на советот на општината во која ќе се 
врши надзор, најдоцна седум дена пред денот кој е 
определен за вршење на надзорот.   

                                                        
Обврска за легитимирање 

 
Член 19 

Инспекторот е должен при вршењето на инспекци-
скиот надзор да ја покаже службената легитимација. 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 139 

Обезбедување услови за вршење инспекциски 
надзор и достапност на документацијата 

 
Член 20 

(1) Градоначалникот, претседателот на советот на 
општината или овластеното лице, во случај на  инспек-
циски надзор над законитоста на прописите на општи-
ната, должни се на инспекторот да му овозможат не-
пречено вршење на надзорот, да му ги обезбедат и  соз-
дадат потребните услови за вршење на надзорот и да 
му ги стават на увид и располагање потребните пропи-
си, записниците од седниците на советот на општината, 
евиденцијата за присуство на седниците на членовите 
на советот или  други исправи  што тој ќе ги побара. 

(2) Градоначалникот е должен да ги достави на 
увид и поднесените иницијативи за поведување по-
стапка за оценување на уставноста и законитоста на 
прописи на општината и одлуките на Уставниот суд на 
Република Македонија, донесени по повод иницијати-
вите на градоначалникот. 

(3) При вршењето на инспекцискиот надзор, инспе-
кторот има право да побара копија од прописите и 
актите верна на оригиналот, заверена од овластено ли-
це на општината. 

(4) Доколку општината во која треба да се врши 
инспекцискиот  надзор од објективни причини не може 
да обезбеди и создаде потребни услови за негово врше-
ње во закажаниот термин, градоначалникот може да 
побара одлагање на инспекцискиот надзор не подолго 
од седум дена. 

(5) Доколку при вршењето на инспекцискиот над-
зор градоначалникот, претседателот на советот на оп-
штината или овластеното лице, не се во можност да ги 
стават на увид и располагање бараните прописи, запис-
ниците од седниците на советот на општината, евиден-
цијата за присуство на седниците на членовите на сове-
тот на општината или други исправи, инспекторот мо-
же да ги задолжи да ги достават  во определен рок до 
Инспекторатот.  

(6) Ако градоначалникот, претседателот на советот 
на општината или овластеното лице не обезбедат  усло-
ви за вршење инспекциски надзор и по истекот на ро-
кот од ставот (4) на овој член, или  не ги достават бара-
ните прописи,  записници од седници на советот на оп-
штината, евиденцијата за присуство на членовите на 
советот или други исправи во рокот определен од инс-
пекторот, престанува да тече рокот за донесување ре-
шение за запирање на примената на пропис утврден во 
Законот за локалната самоуправа и тој продолжува да 
тече од денот на извршениот надзор односно од денот 
на доставувањето на бараните прописи и  записници.  

(7) Доколку при вршење на инспекцискиот надзор 
овластениот инспектор утврди дека е сторена непра-
вилност од ставот (6) на овој член, е должен утврдена-
та неправилност да ја забележи во записникот подго-
твен во смисла на членот 21 од  овој закон и истовре-
мено да му врачи покана за едукација на одговорното 
лице во општината. 

(8) Формата и содржината на поканата за едукација, 
како и начинот на спроведување на едукацијата ги про-
пишува министерот за локална самоуправа.  

(9) Доколку во закажаниот термин лицето од ставот 
(7) на овој член, не се јави на едукацијата, односно по-
втори некоја од неправилностите утврдени во ставот 
(7) на овој член, директорот на Инспекторатот пред 
надлежниот суд или комисија за прекршоци,  поднесу-
ва барање за поведување на прекршочна постапка про-
тив одговорното лице на контролираната општина.                                             

                                                  
Записник 

 
Член 21 

(1) За извршениот инспекциски надзор, инспекто-
рот составува записник во два примерока. 

(2) Записникот го потпишуваат лицата што учеству-
вале во постапката на  надзорот.  

(3) Кога лицето кое учествувало во постапката на 
надзорот ќе одбие да го потпише записникот, инспе-
кторот тоа  ќе го забележи  и ќе ги наведе причините за 
одбивањето. 

(4) Еден примерок од записникот се доставува до 
општината веднаш по извршениот надзор. 

 
Приговор 

 
Член 22 

(1) Градоначалникот и претседателот на советот на 
општината или овластеното лице, имаат право да дадат 
приговор на записникот од членот 21 став (1) од овој за-
кон, во рок од осум дена од денот на неговиот  прием.  

(2) Приговорот од ставот (1) на овој член се подне-
сува до Инспекторатот.    

(3) Инспекторатот е должен да одговори на приго-
ворот без одлагање, а најкасно осум  дена од денот на 
приемот на приговорот со тоа што може да ги уважи 
примедбите и истите да бидат составен дел на записни-
кот или да ги отфрли како неосновани.                                                        

 
Запирање на примена на пропис 

 
Член 23 

(1) За пропис за кој инспекторот смета дека  посто-
јат услови за запирање на неговата примена поради не-
усогласеност со Уставот или закон, подготвува реше-
ние за запирање на примената на прописот. 

(2) За пропис за кој е донесено решение за запира-
ње на неговата примена поради неусогласеност со 
Уставот или закон, инспекторот подготвува иницијати-
ва за поведување постапка за оцена на уставноста и за-
конитоста на прописот пред Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија. 

(3) Актите од ставовите (1) и (2) на овој член ги до-
несува директорот на инспекторатот и истите во рок од 
три дена ги објавува  на веб страната на Министерство-
то за локална самоуправа. 

(4) За донесувањето  на  решението од ставот (1) на 
овој член, неговото објавување и поднесувањето на 
иницијативата од ставот (2) на овој член, се применува-
ат одредбите од Законот за локалната самоуправа. 

(5) Против решението од ставот (3) на овој член 
дозволена е жалба до министерот за локална самоупра-
ва во рок од три дена од денот на приемот на решение-
то. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 

 
Предлог за поведување постапка 

 
Член 24 

(1) Ако инспекторот во вршењето на  инспекциски-
от надзор утврди дека има основано сомневање за по-
стоење прекршок или кривично дело, односно дека по-
стои основа за преземање управни или други мерки за 
чие преземање е надлежен друг орган, должен е да под-
несе пријава за поведување прекршочна или кривична 
постапка, односно без одлагање да го извести надлеж-
ниот орган за преземање на управни или други мерки. 

(2) Ако инспекторот не постапи согласно со ставот 
(1) на овој член се смета дека сторил дисциплински 
престап. 

 
Судир на интереси 

 
Член 25 

(1) Инспекторот не смее да врши или да присуству-
ва при инспекцискиот надзор, доколку член на негово-
то семејство е градоначалник или претседател на сове-
тот на општината во која се врши надзорот.  
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(2) Како член на семејство од ставот (1) на овој 
член се смета лице кое е во крвно сродство во права 
линија со инспекторот кој врши или присуствува при 
надзорот. 

 
V. СОРАБОТКА И ЕВИДЕНЦИЈА 

 
Унапредување на законитоста 

 
Член 26 

Инспекторатот соработува со органите на државна-
та управа, заинтересираните физички и правни лица и 
нивните асоцијации, во обезбедувањето и унапредува-
њето на законитоста на прописите на општината. 

 
Иницијатива 

 
Член 27 

(1) Органите на државната управа, здруженијата на 
граѓани и други правни и физички лица можат да под-
несуваат иницијативи во форма на известувања, пред-
лози и претставки до Инспекторатот, за вршење инс-
пекциски надзор.          

(2) За преземените мерки по поднесената иниција-
тива, Инспекторатот ќе ги извести субјектите од ставот 
(1) на овој член во рок од 30 дена од денот на поднесу-
вањето на иницијативата. 

 
Евиденција 

 
Член 28 

(1) Инспекторатот води евиденција за донесените  
одлуки и решенија на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија за оцена на уставноста и законитоста на про-
писите на општините, по поднесените иницијативи од 
Инспекторатот и овозможува нејзина достапност до 
јавноста преку веб страницата на Министерството за 
локална самоуправа.  

(2) Одлуките и решенијата на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија задолжително се објавуваат во 
службен гласник на општината на која се однесува.   

          
VI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 29 

 Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра, во денарска 
противвредност, ќе му се изрече за прекршок на одго-
ворното лице во општината, ако и по истекот на рокот 
од членот 20 став (6) на овој закон,  не обезбеди услови 
за  вршење инспекциски надзор или не ги достави ба-
раните прописи и записници во рокот определен од 
инспекторот. 

 
VII. ПРЕОДНИ И  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член  30 

Подзаконските акти предвидени со овој закон, ќе се 
донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член  31 

Постапките започнати пред денот на влегувањето 
во сила на овој закон ќе се завршат согласно со одред-
бите на Законот за локалната самоуправа. 

 
Член  32 

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

L I G J 
PËR INSPEKTORATIN SHTETEROR 

TË VETADMINISTRIMIT LOKAL 
 

I. DISPOZITA TË PERGJITHSHME 
 

Lenda e rregullimit 
 

Neni 1 
Me kete ligj rregullohen kompetenca dhe organizimi i 

Inspektoratit Shteterore të Vetadministrimit Lokal, llojet 
dhe procedura e kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, auto-
rizimet e inspektoreve, bashkepunimi me organet e admini-
strates shteterore, qytetaret dhe personat tjere fizike dhe ju-
ridike.    

 
Qellimi i Ligjit 

 
Neni 2 

Qellimi i ketij ligji eshte të sigurohet sistem më efektiv, 
më efikas dhe sistem juridikisht i rregulluar për mbikeqyrje 
të ligjshmerise dhe rregullave të komunave, qytetit të Shku-
pit dhe komunave në qytetin e Shkupit (në tekstin e metejs-
hem:  komuna) dhe për perparimin e ligjshmerise së tyre. 

  
Kuptimi i shprehjeve të perdorura në kete ligj 

 
Neni 3 

Shprehjet e caktuara të perdorura në kete ligj e kane ke-
te kuptim:  

1. "Rregulla të komunes" jane statuti i komunes, pro-
grami, planet, vendimet, aktvendimet, konkluzionet dhe 
akte tjera të pergjithshme që i miraton Keshilli i Komunes 
dhe aktet me të cilat nderlidhet bashkepunimi nderkomu-
nal, si dhe aktet konkrete që i miraton kryetari i komunes 
për zbatimin e akteve të Keshillit Komunal; 

2. "Mbikeqyrje" eshte mbikeqyrja e ligjshmerine së rre-
gullave të komunave që e kryen Inspektorati sipas Ligjit 
për vetadministrim lokal dhe me iniciativa të personave fi-
zike dhe juridike;     

3. "Mbikeqyrje inspektuese" eshte mbikeqyrja e proce-
dures për miratimin e rregullave të komunes, që Inspekto-
rati e kryen jashte selise së tij; 

4. "Mbikeqyrje e rregullt inspektuese" eshte mbikeqyr-
ja inspektuese që kryhet në pajtim me programin vjetor për 
pune dhe planet mujore të Inspektoratit. 

5. "Mbikeqyrje e jashtezakonshme inspektuese" eshte 
mbikeqyrja e paparalajmeruar inspektuese që kryhet në ba-
ze të kerkesave, njoftimeve, sugjerimeve dhe ankesave nga 
ana e personave fizike dhe juridike, si dhe në raste të 
dyshimit të bazuar të Inspektoratit dhe  

6. "Mbikeqyrje kontrolluese inspektuese" eshte mbi-
keqyrja inspektuese që Inspektorati e kryen pas kalimit të 
afatit të percaktuar në procesverbal për mbikeqyrjen e kr-
yer inspektuese, me të cilen Keshilli Komunal, kryetari i 
komunes ose personi i autorizuar, jane të obliguar që t'i 
evitojne parregullsite e konstatuara të percaktuara me mbi-
keqyrjen inspektuese.  

 
Kompetenca 

 
Neni 4 

Mbikeqyrjen inspektuese nga neni 3 i ketij ligji, e kr-
yen Inspektorati Shteteror i Vetadministrimit Lokal (në 
tekstin e metejshem:  Inspektorati), si organ në perberje të 
Ministrise së Vetadministrimit Lokal.  

 
Lenda e mbikeqyrjes 

 
Neni 5 

(1) Lende e mbikeqyrjes eshte mbikeqyrja e ligjshmeri-
se së rregullave të komunave. 
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(2) Mbikeqyrja për ligjshmerine e rregullave të komu-
nave e perfshin edhe mbikeqyrjen mbi proceduren për mi-
ratimin e tyre. 

 
II. PARIME 

 
Parimi për ligjshmeri dhe subsidiaritet 

 
Neni 6 

(1) Në kryerjen e detyrave brenda kompetencave të tij, 
Inspektorati ofron siguri ligjore dhe siguri me:        

- respektimin e obligimit që të gjitha rregullat që mira-
tohen nga ana e Keshillit të Komunave të jene në harmoni-
zim me Kushtetuten dhe ligjet dhe 

- veprim dhe vendimmarrje në perputhje me ligjin, 
marreveshjet nderkombetare të ratifikuara në pajtim me 
Kushtetuten e Republikes së Maqedonise dhe rregulla tjera 
të miratuara në baze ligjit.  

 (2) Për ceshtje që nuk rregullohen me kete ligj, zbato-
hen dispozitat e Ligjit për vetadministrim lokal dhe të Lig-
jit për mbikeqyrje inspektuese.  

 
Parimi i transparences, publicitetit dhe raportimit 

 
Neni 7 

(1) Me kerkese të personave juridike dhe fizike, Inspe-
ktorati eshte i obliguar që të siguroje qasje te informatat 
lidhur me punen e Inspektoratit, si dhe informata tjera për 
të cilat ata do të tregojne interesim, pervec atyre për të cilat 
qasja nuk lejohen me ligj. 

(2) Inspektorati rregullisht e informon publikun për pu-
nen e vet.          

               
Parimi i barazise, paanshmerise dhe objektivitetit 

 
Neni 8 

Në kryerjen e detyrave nga kompetenca e vet, Inspekto-
rati eshte i obliguar që të siguroje zbatim të barabarte, të 
paanshem dhe objektiv të ligjeve dhe rregullave tjera.  

 
Parimi i mevetesise dhe pavaresise 

 
Neni 9 

Inspektori plotesisht mevetesishem dhe në menyre të 
pavarur kryen  mbikeqyrje inspektuese mbi ligjshmerine e 
rregullave dhe procedures së miratimit të tyre dhe në baze 
të fakteve relevante juridike të percaktuara në proceduren 
argumentuese, pergatit akte me të cilat propozon zgjidhje 
konkrete.                                  

                                             
Parimi i parandalimit 

 
Neni 10 

Për parandalimin e paraqitjes së demit material dhe pa-
sigurise juridike si pasoje e zbatimit të rregullave të komu-
nes që nuk jane në pajtim me Kushtetuten dhe ligjet e Re-
publikes së Maqedonise, Inspektori ndermerr masa dhe 
aktivitete në pajtim me rregulloren për pune inspektuese. 

 
III. ORGANIZIMI I INSPEKTORATIT 

   
Organizimi i brendshem 

 
Neni 11 

(1) Inspektorati punet e kompetences së vet i kryen ne-
permjet: 

- Drejtorit të Inspektoratit (në tekstin e metutjeshem: 
drejtori) dhe 

- Inspektoreve të vetadministrimit lokal (në tekstin e 
metutjeshem: inspektoret). 

(2) Organizimin e brendshem të Inspektoratit, me pro-
pozim të drejtorit në pajtim me ligjin, drejtperdrejt e perca-
kton ministri i Vetadministrimit Lokal, me aktet për orga-
nizimin e brendshem të Inspektoratit. 
 

Drejtori 
 

Neni 12 
(1) Me punen e Inspektoratit udheheq drejtori, të cilin e 

emeron dhe e shkarkon Qeveria e Republikes së Maqedo-
nise.  

(2) Drejtori ndermerr masa dhe kujdeset për aftesimin 
dhe ngritjen profesionale të inspektoreve.  

(3) Për drejtor të Inspektoratit mund të emerohet perso-
ni i cili ka arsim të larte nga sfera e drejtesise, ekonomise 
dhe administrates dhe së paku pese vite pervoje pune në 
profesionin. 

 
Inspektoret 

 
Neni 13 

(1) Inspektor mund të jete personi i cili ka arsim të lar-
te, tre vite pervoje pune në profesion dhe i ploteson kushtet 
e pergjithshme të percaktuara me Ligjin për nepunes shte-
terore dhe kushtet e vecanta të percaktuara me aktin e siste-
matizimit të vendeve të punes në Inspektorat.  

(2) Statusi i inspektorit, percaktohet në pajtim me dis-
pozitat e Ligjit për mbikeqyrje inspektuese. 

 
Legjitimacioni zyrtar 

 
Neni 14 

(1) Autorizimin për kryerjen e mbikeqyrjes inspektue-
se, inspektori e deshmon me legjitimacion zyrtar, me të ci-
len i deshmon cilesine, identitetin dhe autorizimet e tij. 

(2) Formen dhe permbajtjen e formularit të legjitimaci-
onit zyrtar, pamjen e shenjes, si dhe menyren e dhenies dhe 
heqjes së legjitimacionit zyrtar, i percakton ministri i Ve-
tadministrimit Lokal me propozim të drejtorit. 

 
Programi i punes 

 
Neni 15 

Për kryerjen e mbikeqyrjes së rregullt inspektuese, 
drejtori miraton program të punes, pergatit plane mujore të 
punes së Inspektoratit dhe e organizon realizimin e tyre.  

 
Raporti i punes 

 
Neni 16 

(1) Drejtori pergatit raport gjashtemujor dhe vjetor për 
punen e Inspektoratit për vitin paraprak dhe e dorezon në 
Qeverine e Republikes së Maqedonise, më së voni deri më 
31 mars në vitin rrjedhes.  

(2) Raporti nga paragrafi (1) i ketij ligji, në vecanti i 
permban: 

- vleresimin e gjendjeve nga aspekti i ligjshmerise së 
rregullave të keshillave komunale, 

- të dhenat për numrin e mbikeqyrjeve të kryera në ko-
muna dhe shkeljet e percaktuara,  

- të dhenat për aktvendime të miratuara për nderprerjen 
e zbatimit të rregullave të keshillave komunale dhe për mo-
srespektimin e obligimeve të kryetareve të komunave për 
zbatimin dhe aplikimin e dispozitave të Ligjit për vetadmi-
nistrim lokal dhe të ketij ligji, 

- të dhenat për numrin e iniciativave të parashtruara pa-
ra Gjykates Kushtetuese të Republikes së Maqedonise për 
vleresimin e kushtetutshmerise dhe ligjshmerise së rregul-
lave të komunes dhe për aktvendimet, respektivisht vendi-
met e Gjykates Kushtetuese për iniciativat e parashtruara,  
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- rekomandimet për permiresimin e gjendjeve të perca-
ktuara dhe 

- të dhena tjera me rendesi për punen e Inspektoratit.              
(3) Raporti vjetor publikohet në ueb-faqen e Ministrise 

së Vetadministrimit Lokal. 
 

IV.  LLOJET DHE PROCEDURA E KRYERJES SË 
MBIKEQYRJES INSPEKTUESE 

 
Llojet e mbikeqyrjes inspektuese 

 
Neni 17 

Mbikeqyrja inspektuese mund të jete:   
1) Mbikeqyrje e rregullt inspektuese;  
2) Mbikeqyrje e jashtezakonshme inspektuese dhe 
3) Mbikeqyrje kontrolluese inspektuese. 
                                          

Kryerja e mbikeqyrjes inspektuese 
 

Neni 18 
(1) Inspektori në menyre të pavarur i kryen punet e 

mbikeqyrjes inspektuese dhe ndermerr masa për të cilat 
eshte i autorizuar me kete ligj. 

(2) Mbikeqyrja inspektuese kryhet në orarin e punes. 
 (3) Për diten, permbajtjen dhe vellimin e mbikeqyrjes 

inspektuese, inspektori e njofton kryetarin e komunes dhe 
kryetarin e keshillit komunal në të cilen do të kryhet mbi-
keqyrja, më së voni shtate dite para dites që eshte percaktu-
ar për kryerjen e mbikeqyrjes.   

                                                        
Obligimi i legjitimimit 

 
Neni 19 

Inspektori eshte i obliguar që gjate kryerjes së mbikeq-
yrjes inspektuese ta tregoje legjitimacionin zyrtar. 

 
Sigurimi i kushteve për kryerjen e mbikeqyrjes 

inspektuese dhe qasja në dokumentacion 
 

Neni 20 
(1) Kryetari i Komunes, kryetari i keshillit komunal ose 

personi i autorizuar, në rast të mbikeqyrjes inspektuese mbi 
ligjshmerine e rregullave të komunes, jane të obliguar që 
inspektorit t'i mundesojne kryerje pa pengese të mbikeqyr-
jes dhe t'ia sigurojne dhe krijojne kushtet e nevojshme për 
kryerjen e mbikeqyrjes dhe t'ia japin në shikim dhe dispo-
nim rregullat e nevojshme, procesverbalet nga seancat e 
Keshillit të Komunes, evidencen për prezence në seanca të 
anetareve të Keshillit ose dokumente tjera që ai do t'i ker-
kojne. 

(2) Kryetari i komunes eshte i obliguar që t'i paraqese 
për shikim edhe iniciativat e parashtruara për ngritjen e 
procedures për vleresim të kushtetutshmerise dhe ligjshme-
rise së rregullave të komunes dhe vendimet e Gjykates 
Kushtetuese të Republikes së Maqedonise, të miratuara me 
rastin e iniciativave të kryetarit të komunes.      

(3) Gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, inspe-
ktori ka të drejte që të kerkoje kopje nga rregullat dhe aktet 
e ngjashme me origjinalin, të vertetuara nga personi i auto-
rizuar i komunes. 

(4) Nese komuna në të cilen duhet të kryhet mbikeqyrja 
inspektuese për arsye objektive nuk mund të siguroje dhe 
krijoje kushte të nevojshme për kryerjen e saj në terminin e 
caktuar, kryetari i komunes mund të kerkoje prolongimin e 
mbikeqyrjes inspektuese jo më gjate se shtate dite. 

(5) Nese gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese kr-
yetari i komunes, kryetari i keshillit komunal ose personi i 
autorizuar, nuk kane mundesi t'i japin në shikim dhe dispo-
nim rregullat e kerkuara, procesverbalet e seancave të Kes-

hillit Komunal, evidencen për pjesemarrje në seanca të 
anetareve të Keshillit komunal ose dokumente tjera, inspe-
ktori mund t'i obligoje që t'i dorezojne në afat të caktuar në 
Inspektorat.  

(6) Nese kryetari i komunes, kryetari i keshillit komu-
nal ose personi i autorizuar nuk sigurojne kushte për kryer-
jen e mbikeqyrjes inspektuese edhe pas perfundimit të afa-
tit nga paragrafi (4) i ketij neni, ose nuk i dorezojne rregul-
lat e kerkuara, procesverbalet e seancave të Keshillit Ko-
munal, evidencen për pjesemarrjen e anetareve të Keshillit 
ose dokumentet tjera në afatin e percaktuar nga inspektori, 
perfundon të rrjedhe afati për marrjen e aktvendimit për 
ndalimin e zbatimit të rregulles së percaktuar në Ligjin për 
vetadministrim lokal dhe ai vazhdon të rrjedhe nga dita e 
mbikeqyrjes së kryer, respektivisht nga dita e dorezimit të 
rregullave dhe procesverbaleve të kerkuara.  

(7) Nese gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, ins-
pektori i autorizuar percakton se eshte kryer parregullsi nga 
paragrafi (6) i ketij neni, eshte i obliguar që parregullsine e 
percaktuar ta shenoje në procesverbalin e pergatitur sipas 
nenit 21 të ketij ligji dhe njekohesisht t'i dorezoje ftese për 
edukim, personit pergjegjes në komune. 

(8) Formen dhe permbajtjen e fteses për edukim, si dhe 
menyren e realizimit të edukimit e percakton ministri i Ve-
tadministrimit Lokal. 

(9) Nese në terminin e caktuar nga paragrafi (7) i ketij 
neni, nuk paraqitet në edukim, respektivisht perserite ndon-
je nga parregullsite e percaktuara në paragrafin (7) të ketij 
neni, drejtori i Inspektoratit para gjykates kompetente ose 
Komisionit për Kundervajtje, parashtron kerkese për ngrit-
jen e procedures kundervajtes kunder personit pergjegjes 
në komunen e kontrolluar. 

                                              
Procesverbali 

 
Neni 21 

(1) Për mbikeqyrjen e kryer inspektuese, inspektori 
perpilon procesverbal në dy ekzemplare. 

(2) Procesverbalin e nenshkruajne personat që kane 
marre pjese në proceduren e mbikeqyrjes.  

(3) Kur personi i cili ka marre pjese në proceduren e mbi-
keqyrjes refuzon ta nenshkruaje procesverbalin, inspektori ke-
te do ta shenoje dhe do t'i theksoje arsyet e refuzimit. 

(4) Një ekzemplar nga procesverbali dorezohet në ko-
mune, menjehere pas mbikeqyrjes së kryer.  

 
Kundershtimi 

 
Neni 22 

(1) Kryetari i komunes dhe kryetari i Keshillit Komu-
nal ose personi pergjegjes, kane të drejte kundershtimi ndaj 
procesverbalit nga neni 21 paragrafi (1) të ketij ligji, në 
afat prej tete ditesh nga dita e pranimit të tij.  

(2) Kundershtimi nga paragrafi (1) i ketij neni, parash-
trohet në Inspektorat. 

(3) Inspektorati eshte i obliguar që të pergjigjet ndaj 
kundershtimit pa prolongim, e më së voni tete dite nga pra-
nimi i kundershtimit, me atë që mund t'i pranoje verejtjet 
dhe të njejtat të behen pjese perberese të procesverbalit, 
ose t'i hedh poshte si të pabaza.                                                                         

                                    
Nderprerja e zbatimit të rregulles 

 
Neni 23 

(1) Për rregull për të cilen inspektori konsideron se ek-
zistojne kushte për ndalimin e zbatimit të saj për shkak të 
mosharmonizimit me Kushtetuten ose ligjin, pergatit ak-
tvendim për ndalimin e zbatimit të rregulles.  
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(2) Për rregullen për të cilen eshte miratuar aktvendimi 
për ndalimin e zbatimit të saj për shkak të mosharmonizi-
mit me Kushtetuten ose ligjin, inspektori pergatit iniciative 
për ngritjen e procedures për vleresimin e kushtetutshmeri-
se ose ligjshmerise së rregulles në Gjykaten Kushtetuese. 

(3) Aktet nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni, i mira-
ton drejtori i Inspektoratit dhe të njejtat në afat prej tri di-
tesh i publikon në ueb faqen e Ministrise së Vetadministri-
mit Lokal. 

(4) Për miratimin e aktvendimit nga paragrafi (1) i ketij 
neni, publikimin e tij dhe parashtrimin e iniciatives nga pa-
ragrafi (2) i ketij neni, zbatohen dispozitat e Ligjit për ve-
tadministrim lokal. 

(5) Kunder aktvendimit nga paragrafi (3) i ketij neni, 
lejohet ankese në Ministrine e Vetadministrimit Lokal, në 
afat prej tri ditesh nga pranimi i aktvendimit. Ankesa nuk e 
prolongon zbatimin e aktvendimit. 

  
Propozim për ngritjen e procedures 

 
Neni 24 

(1) Nese inspektori gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspe-
ktuese veren se ka dyshim të bazuar për ekzistimin e kun-
dervajtjes ose vepres penale, respektivisht se ekziston baze 
për ndermarrjen e masave administruese ose masave tjera 
për ndermarrjen e të cilave eshte kompetent organi tjeter, 
eshte i obliguar që të parashtroje kallezim për ngritjen e 
procedures kundervajtese ose penale, respektivisht pa pro-
longim ta njoftoje organin kompetent për ndermarrjen e 
masave administrative ose masave tjera. 

(2) Nese inspektori nuk vepron në pajtim me paragrafin 
(1) të ketij neni, konsiderohet se ka kryer shkelje disiplinore. 

 
Konflikti i interesave 

 
Neni 25 

(1) Inspektori nuk guxon që të kryeje ose të marre pjese 
në mbikeqyrje inspektuese, nese anetari i familjes së tij 
eshte kryetar komune ose kryetar i Keshillit të Komunes ku 
kryhet mbikeqyrja.  

(2) Si anetar i familjes nga paragrafi (1) i ketij neni, 
konsiderohet personi i cili eshte në lidhje gjaku në vije të 
drejte me inspektorin i cili kryen ose merr pjese në mbi-
keqyrje. 

 
V. BASHKEPUNIMI DHE EVIDENCA 

 
Avancimi i ligjshmerise 

 
Neni 26 

Inspektorati bashkepunon me organet e administrates 
shteterore, personat e interesuar fizike dhe juridike dhe 
asociacionet e tyre, në sigurimin dhe avancimin e ligjshme-
rise së rregullave të komunes. 

 
Iniciativa 

 
Neni 27 

(1) Organet e administrates shteterore, shoqatat e qyte-
tareve dhe personat tjere juridike dhe fizike mund të pa-
rashtrojne iniciativa në forme të njoftimeve, propozimeve 
dhe parashtresave në Inspektorat, për kryerjen e mbikeqyr-
jes inspektuese.           

(2) Për masat e ndermarra ndaj iniciatives së parashtru-
ar, Inspektorati do t'i njoftoje subjektet nga paragrafi (1) i 
ketij neni, në afat prej 30 ditesh nga dita e parashtrimit të 
iniciatives. 

Evidentimi 
 

Neni 28 
(1) Inspektorati mban evidence për vendimet dhe ak-

tvendimet e miratuara të Gjykates Kushtetuese të Republi-
kes së Maqedonise për vleresimin e kushtetutshmerise dhe 
ligjshmerise së rregullave të komunave, pas iniciativave të 
parashtruara nga Inspektorati dhe mundeson qasje të saj te 
publiku, nepermjet ueb-faqes së Ministrise së Vetadmini-
strimit Lokal.  

(2) Vendimet dhe aktvendimet e Gjykates Kushtetuese, 
detyrimisht shpallen në Fleten zyrtare të komunes për të ci-
len kane të bejne 

 
VI. DISPOZITA KUNDERVAJTESE 

 
Neni 29 

Gjobe në vlere prej 1 000 deri në 1 500 euro në kun-
dervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje per-
sonit pergjegjes në komune, nese edhe pas kalimit të afatit 
nga neni 20 paragrafi (6) të ketij ligji, nuk siguron kushte 
për kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese, ose nuk i dorezon 
rregullat dhe procesverbalet e kerkuara në afatin e perca-
ktuar nga inspektori. 

 
VII. DISPOZITA KALIMTARE DHE  

PERFUNDIMTARE 
 

Neni 30 
Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të mirato-

hen në afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij 
ligji. 

                                                      
Neni 31 

Procedurat e filluara para dites së hyrjes në fuqi të ketij 
ligji, do të kryhen në pajtim me dispozitat e Ligjit për ve-
tadministrim lokal. 

 
Neni 32 

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

__________ 
3317. 

Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 11 од Уста-
вот на Република Македонија и членот 4 од Законот за 
стоковните резерви („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 84/2008 и 77/2009),  Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 6 декем-
ври 2010 година, донесе 

 
С Р Е Д Н О Р О Ч Н А   П Р О Г Р А М А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ  
И КОРИСТЕЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ  

ЗА ПЕРИОД 2011-2015 ГОДИНА 
 

I. 
1. Со оваа среднорочна програма за формирање, чу-

вање, обновување и користење на стоковните резерви 
за период 2011-2015 година, согласно со Законот за 
стоковните резерви, се утврдува видот и количината на 
стоковните резерви.  

2. Стоковните резерви се формираат од производи 
кои се од исклучително значење за животот на населе-
нието во Република Македонија. 

3. Стоковните резерви ги сочинуваат пченица, пчен-
ка, јачмен, готварска сол, масло за јадење, нафтени де-
ривати, лекови и медицински помагала. 
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4. Количините на одделни стоки во стоковните ре-
зерви се димензионираат така што ќе обезбедат покри-
еност на потрошувачка за: 

- пченица (меркантилна)      за   мин. 120 дена,  
- пченка (добиточна)        за   мин.   60 дена, 
- јачмен (добиточен)        за   мин.   60 дена, 
- готварска сол         за   мин.   45 дена, 
- масло за јадење         за   мин.   45 дена, 
 
пресметано според податоците на Министерството 

за земјоделство, шумарство и водостопанство за потреб-
ни и расположливи количини на одделни земјоделско-
прехранбени производи во Република Македонија и  

- нафтени деривати, и тоа: 
 * еуросупер 95 БС                    за    мин.  5 дена, 
 * еуродизел БС (Д-Е V)             за    мин.  7 дена, 
 * екстра лесно ЕЛ-1          за    мин.  4 дена, 
 * мазут М-1 НС     за    мин.  5 дена. 
 
пресметано според податоците од Енергетскиот би-

ланс на Република Македонија за 2010 година, за реа-
лизирана потрошувачка на нафтени деривати во Репуб-
лика Македонија во 2009 година. 

5. Заради полесно чување и одржување, маслото за 
јадење ќе се чува во вид на сурово сончогледово масло. 

6. Под нафтени деривати се подразбира моторен 
бензин, дизел гориво, екстра лесно гориво и мазут. 

7. Структурата и количините на лекови и медицин-
ски потрошен материјал во стоковните резерви ги 
предлага Министерството за здравство и се димензио-
нираат така што ќе обезбедат опфаќање на сите неоп-
ходни лекови по фармакодинамски групи кои ги по-
криваат потребите на населението во воена, вонредна 
состојба и елементарни непогоди, сметајќи ги тука и 
серумите, дијагностиците и вакцините кои ќе се наба-
ват со пресметан ризик дека не ќе можат да бидат по-
трошени во рок на траење.  

 
II. 

1. Постојната состојба на количините на стоки во 
стоковните резерви е следната: 

- пченица               за 87 дена, 
- пченка               за 62 дена, 
- јачмен              за 72 дена, 
- готварска сол            за 45 дена, 
- масло за јадење            за 40 дена, 
- Моторен бензин Еуросупер 95 БС      за   4 дена, 
- Дизел гориво Еуродизел БС                  за   2 дена, 
- Екстра лесно гориво ЕЛ-1         за   4 дена, 
- Мазут М-1 НС                         за   9 дена. 
 
2. До крајот на 2015 година ќе се изврши дополну-

вање на стоковните резерви и тоа со: 
- пченица                  до мин. 120 дена, 
- пченка                   до мин.  60 дена, 
- јачмен                  до мин.  60 дена, 
- готварска сол                до мин.  45 дена, 
- масло за јадење                 до мин. 45 дена, 
- Моторен бензин Еуросупер 95 БС   за мин. 5 дена, 
- Дизел гориво Еуродизел БС           за мин. 7 дена, 
- Екстра лесно гориво ЕЛ-1            за мин. 5 дена, 
- Мазут М-1 НС                  за мин. 5 дена.   

III. 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 Бр. 07-4958/1                          Претседател 

6 декември 2010 година     на Собранието на Република 
     Скопје                               Македонија,  

    Трајко Вељаноски, с.р. 

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3318. 
Врз основа на член 45 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за работните односи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 124/2010) 
Законодавно - правната комисија на седницата одржана 
на 2 декември 2010 година, го утврди Пречистениот 
текст на Законот за работните односи. 

Пречистениот текст на Законот за работните односи 
ги опфаќа: Законот за работните односи („Службен 
весник на Република Македонија“ број 62/2005); Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за работ-
ните односи („Службен весник на Република Македо-
нија” број 106/2008); Законот за изменување и допол-
нување на Законот за работните односи („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 161/2008); Законот 
за дополнување на Законот за работните односи 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
114/2009); Законот за изменување и дополнување на 
Законот за работните односи („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 130/2009); Законот за изме-
нување на Законот за работните односи („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 50/2010); Законот 
за дополнување на Законот за работните односи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
52/2010); Законот за изменување и дополнување на За-
конот за работните односи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 124/2010) во кои е означено 
времето на нивното влегување во сила и примена, Ис-
правката на Законот за изменување и дополнување на 
Законот за работните односи („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 149/2009); Одлука на Устав-
ниот суд на Република Македонија У.бр.161/2005 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
3/2006); Одлука на Уставниот суд на Република Маке-
донија У.бр.139/2005 („Службен весник на Република 
Македонија” број 3/2006); Одлука на Уставниот суд на 
Република Македонија У.бр.134/2005 („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 44/2006); Одлука 
на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 
187/2005 („Службен весник на Република Македонија” 
број 66/2006); Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У.бр.111/2006 („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 16/2007); Одлука на Уставниот 
суд на Република Македонија У.бр.188/2006 („Служ-
бен весник на Република Македонија” број 57/2007); 
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија 
У.бр.170/2006 („Службен весник на Република Маке-
донија” број 77/2007); Одлука на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија У.бр.200/2008 („Службен весник на 
Република Македонија” број 63/2009); Одлука на Устав-
ниот суд на Република Македонија У.бр. 20/2009 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
10/2010); Одлука на Уставниот суд на Република Маке-
донија У.бр.176/2009 („Службен весник на Република 
Македонија” број 58/2010); Одлука на Уставниот суд на 
Република Македонија У.бр.263/2009 („Службен весник 
на Република Македонија” број 132/2010). 

 
  Бр. 10-4846/7                           Претседател 

6 декември 2010 година  на Законодавно-правната комисија 
     Скопје                       на Собрание на Република  

           Македонија,  
                                            Благородна Дулиќ, с.р.  



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 145 

З А К О Н 
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

(Пречистен текст) 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Предмет на Законот 
 

Член 1 
(1) Со овој закон се уредуваат работните односи ме-

ѓу работниците и работодавачите кои се воспоставува-
ат со  склучување на договор за вработување. 

(2) Работниот однос се уредува со овој и со друг за-
кон, колективен договор и договорот за вработување. 

 
Цел на Законот 

 
Член 2 

Цел на законот е вклучување на работници во работ-
ниот процес, како и обезбедување на усогласено одвива-
ње на тој процес, при што се почитува правото на работ-
ниците на слобода на трудот, достоинство и заштита на 
интересите на работниците во работниот однос. 

 
Уредување на работните односи 

 
Член 3 

(1) Овој закон ги уредува и работните односи на ра-
ботниците вработени во органите на државната власт, 
органите на единиците на локалната самоуправа, уста-
новите, јавните претпријатија, заводите, фондовите, 
организациите и други правни и физички лица кои вра-
ботуваат работници, доколку со друг закон поинаку не 
е определено. 

(2) Работниот однос може да престане само на начин и 
под услови утврдени со закон и колективен договор. 

(3) Во работниот однос секоја од страните е должна 
да ги исполнува пропишаните и договорените права, 
обврски и одговорности. 

 
Примена на Законот 

 
Член 4 

(1) Овој закон се применува врз работните односи 
меѓу работодавачите кои имаат седиште или престоју-
валиште во Република Македонија и кај нив вработе-
ните работници, кога работата постојано се врши на те-
риторијата на Република Македонија, како и во случаи-
те кога работодавачот привремено ќе го упати работни-
кот на работа во странство. 

(2) Овој закон се применува, исто така, за работните 
односи меѓу работодавач и од територијата на земја 
членка на Европската унија и работодавач од територи-
јата на земја која не е членка на Европската унија и кај 
нив вработените работници, коишто се воспоставуваат 
врз основа на договорот за вработување заради вршење на 
работа на територијата на Република Македонија. 

(3) За работниците кои работодавач и од територи-
јата на земја членка на Европската унија и работодавач 
од територијата на земја која не е членка на Европската 
унија ќе ги упати на привремена работа во Република 
Македонија врз основа на договор за вработување спо-
ред странското право, се применуваат одредбите на 
овој и друг закон, кои го уредуваат работното време, 
дневниот и годишните одмори, ноќната работа, мини-
малниот годишен одмор, минималната плата, заштита-
та при работа и посебната заштита на работниците.  

(4) Овој закон се применува и на работните односи 
на работниците кои се испратени од нивниот работода-
вач за давање на услуги на друг работодавач од терито-
ријата на земја членка на Европската унија во територи-
јата на Република Македонија и работодавач од терито-
ријата на земја која не е членка на Европската унија. 

(5) Овој закон не се применува на поморскиот пер-
сонал на трговско- поморски претпријатија, на членови 
на екипаж на авиони  и на странци вработени во компа-
ниите за патничкиот и железничкиот сообраќај кои 
имаат регистрирано седиште во странство. 

 
Дефиниции 

 
Член 5 

(1) Одделни изрази употребени во овој закон го 
имаат следново значење: 

1. „Работниот однос“ е договорен однос меѓу работ-
никот и работодавачот во кој работникот доброволно 
се вклучува во организираниот процес на работа кај  
работодавачот, за плата и други примања, лично непре-
кинато ја извршува работата според упатствата и под 
надзор на работодавачот; 

2. „Работник“ е секое физичко лице кое е во работен 
однос врз основа на склучен договор за вработување; 

3. „Работник на определено работно време” значи 
лице со договор за вработување склучен непосредно 
помеѓу работодавачот и работникот, каде што истекот 
на договорот за вработување  е определен од објектив-
ни услови и тоа доаѓањето на одреден датум, завршу-
вање на одредена задача или појавата на одреден на-
стан; 

4. „Работник на неопределено работно време” значи 
лице со договор за вработување на неопределено време; 

5. „Работодавач“ е правно и физичко лице, како и 
друг субјект (орган на државна власт, орган на единица 
на локалната самоуправа, подружница на странско 
друштво, дипломатско и конзуларно претставништво), 
кои вработуваат работници врз основа на договор за 
вработување; 

6. „Помал работодавач“ е работодавач кој вработу-
ва до 50 работници;  

7. „Работно време“ е секој период во кој работникот 
работи и е на располагање на работодавачот за извршу-
вање на работите и работните задачи согласно со за-
кон; 

8. „Време за одмор“ е секој период кој не е работно 
време; 

9. „Работа во смени“ значи секоја метода на органи-
зирање на работата во смени во која работниците се 
сменуваат едни по други на исто работно место во сог-
ласност со одреден план и кое може да биде континуи-
рано или со прекини, вклучувајќи ја потребата за ра-
ботниците да работат во различно време во даден пери-
од на денови или недели; 

10. „Сменски работник“ е секој работник чиј што рас-
поред на неговата работа е дел од работа во смени; 

11. „Претпријатие” значи јавно претпријатие,тргов-
ско друштво или трговец поединец, што врши трговска 
дејност, без разлика дали работи за профит или не, кое 
се наоѓа на територијата на земјите членки; 

12. „Установа” значи деловна единица дефинирана 
во согласност со закон, која се наоѓа на територијата на 
една земја членка, каде што економската дејност се 
спроведува на тековна основа со човечки и материјал-
ни ресурси; 

13. „Колективни договори или одлуки на арбитража 
што се прогласени за општо важечки“  се подразбираат 
колективни договори или одлуки на арбитража што мо-
раат да ги почитуваат сите претпријатија во таа гео-
графска област и од одделна струка или економската 
гранка и 

14. „Претставници на работниците“ се  претставни-
ците на работниците предвидени со закон и со закони-
те на земјите членки на Европската унија. 

(2) Во овој  закон употребените изрази работник и 
работодавач во машки род имаат неутрално значење и 
се однесуваат и за жени и за мажи. 
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Забрана на дискриминацијата 
 

Член 6 
(1) Работодавачот не смее барателот на вработу-

вање (во натамошниот текст: кандидат за вработува-
ње) или работникот, да го става во нееднаква полож-
ба заради расно или етничко потекло, бојата на ко-
жата, полот, возраста, здравствената состојба, однос-
но инвалидност, религиозното, политичко или друго 
убедување, членување во синдикатите, национално-
то или социјалното потекло, статус на семејството, 
имотната состојба, половата насоченост или заради 
други лични околности. 

(2)  На жените и мажите мораат да им бидат обезбе-
дени еднакви можности и еднаков третман во врска со: 

1) пристап до вработување, вклучувајќи унапреду-
вање и стручна и професионална обука во работата; 

2) условите за работа; 
3) еднаква исплата за еднаква работа; 
4) професионални шеми за социјалното осигурување; 
5) отсуство од работа; 
6) работно време и 
7) откажување на договорот за вработување.  
(3) Принципот на еднаков третман подразбира за-

брана за директна и/или индиректна дискриминација, 
во смисла на ставовите (1) и (2) од овој член.  

 
Директна и индиректна дискриминација 

 
Член 7 

(1) Забраната на директна или индиректна дискри-
минација во случаите од членот 6 на овој закон се од-
несува на дискриминација на кандидатот за вработува-
ње и на работникот. 

(2) Директна дискриминација, во смисла на ставот 
(1) од овој член, е секое постапување условувано со не-
кои од основите од членот 6 на овој закон со кое лице-
то било ставено, се става, или би можело да биде ставе-
но во понеповолна положба од други лица во споредбе-
ни случаи. 

(3) Индиректна дискриминација, во смисла на овој 
закон, постои кога определена навидум неутрална 
одредба, критериум или пракса, го става или би го ста-
вила во понеповолна положба во однос на другите ли-
ца, кандидатот за вработување или работникот поради 
определено својство, статус, определување или уверу-
вање од членот 6 на овој закон.  

(4) Дискриминацијата, во смисла на членот 6 од 
овој закон кај работодавачот, е забранета во однос на:  

1) условите за вработување, вклучувајќи ги и крите-
риумите и условите за избор на кандидати за вршење 
на определена работа, во која било гранка, односно од-
дел, согласно со Националната класификација на деј-
ности и на сите нивоа на професионална хиерархија;  

2) напредувањето во работата; 
3) пристапот до сите видови и степени на стручно 

оспособување, преквалификација и доквалификација; 
4) условите за работење и работа и сите права од 

работен однос и во врска со работниот однос, вклучу-
вајќи и еднаквост на плати; 

5) откажувањето на договорот за работа и 
6) правата на членовите и дејствувањето во здруже-

нијата на работниците и работодавачите или во која 
било друга професионална организација, вклучувајќи 
ги и повластиците кои произлегуваат од тоа членство. 

(5) Одредбите на колективните договори и догово-
рите за вработување со кои се утврдува дискриминаци-
ја на некој од основите од членот 6 на овој закон се ни-
штовни. 

Исклучоци од забрана на дискриминација 
 

Член 8 
(1) Не се смета за дискриминација правење разлика, 

исклучување или давање предимство во однос на опре-
делена работа, кога природата на работата е таква или 
работата се врши во такви услови што карактеристики-
те поврзани со некои од случаите од членот 6 на овој 
закон претставуваат вистински и одлучувачки услов за 
вршење на работата, под услов целта што со тоа се сака 
да се постигне да е оправдана и условот да е одмерен. 

(2) Сите мерки предвидени со овој закон или друг 
закон и одредбите на овој или на другите закони, коле-
ктивните договори и договорите за работа кои се одне-
суваат на посебната заштита и помош на определена 
категорија на работници, а посебно на оние за заштита 
на инвалидите, постарите работници, бремените жени 
и жените кои користат некое од правата од заштита на 
мајчинството, како и одредбите кои се однесуваат на 
посебните права на родителите, посвоителите и штите-
ниците не се сметаат за дискриминација ниту смеат да 
бидат основа за дискриминација. 

(3) Во однос на условите на вработување, работни-
ците на определено време не се третираат на понепово-
лен начин од работниците на неопределено време само 
затоа што имаат договор за вработување на определено 
време, освен ако различниот третман е оправдан од об-
јективни причини. 

(4) Периодот на стекнување на квалификации во 
однос на одредени услови е ист при вработување за ра-
ботниците на неопределено време, како и за работни-
ците на определено време, освен ако периодот на стек-
нување на квалификации не е подолг од времетраењето 
на договорот за вработување на определено време.  

 
Вознемирување и полово вознемирување 

 
Член 9 

(1) Забрането е вознемирување и полово вознеми-
рување. 

(2) Вознемирувањето и половото вознемирување 
претставува дискриминација во смисла на членот 6 од 
овој закон. 

(3) Вознемирување, во смисла на овој закон, е секое 
несакано однесување предизвикано од некој од случаи-
те од членот 6 на овој закон кое има за цел или прет-
ставува повреда на достоинството на кандидатот за 
вработување или на работникот, а кое предизвикува 
страв или создава непријателско, понижувачко или на-
вредливо однесување. 

(4) Полово вознемирување, во смисла на овој закон, 
е секое вербално, невербално или физичко однесување 
од полов карактер кое има за цел или претставува по-
вреда на достоинството на кандидатот за вработување 
или на работникот, а кое предизвикува страв или соз-
дава непријателско, понижувачко или навредливо од-
несување. 

 
Психичко вознемирување на работно место  

(мобинг) 
 

Член 9-а 
(1) Забранет е секаков вид психичко вознемирување 

на работно место (мобинг).  
(2) Психичко воземирување на работно место (мо-

бинг) преставува дискриминација во смисла на членот 
6 од овој закон. 
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(3) Психичко вознемирување на работно место (мо-
бинг), во смисла на овој закон, е секое негативно одне-
сување од поединец или група кое често се повторува ( 
најмалку во период од шест месеца), а претставува по-
вреда на достоинството, интегритетот, угледот и честа 
на вработените лица и предизвикува страв или создава 
непријателско, понижувачко или навредливо однесува-
ње, чија крајна цел може да биде престанок на работ-
ниот однос или напуштање на работното место. 

(4) Извршител на психичко вознемирување на работ-
ното место (мобинг) може да биде едно или повеќе лица 
со негативно однесување во смисла на ставот (3) од овој 
член, без оглед на нивното својство „работодавачот како 
физичко лице, одговорно лице или работник“. 

 
Надомест на штета за дискриминација 

 
Член 10 

Во случаите на дискриминација од членот 6 на овој 
закон кандидатот за вработување или работникот има 
право да бара надомест на штета согласно со Законот 
за облигационите односи.  

 
Товар на докажување во случај  

на спор 
 

Член 11 
(1) Ако кандидатот за вработување, односно работ-

никот, во случај на спор изнесе факти дека работодава-
чот постапил спротивно на членовите 6 и 9 од овој за-
кон, на работодавачот е товарот на докажувањето дека 
немало каква било дискриминација, односно дека поста-
пил во согласност со членовите 6 и 9 на овој закон, 
освен ако докаже дека различниот третман е направен 
поради исклучоците од членот 8 на овој закон. 

(2) Во случај на спор, кога е постапено спротивно на 
членот 9-а од овој закон, товарот на докажувањето паѓа 
на поединец или група против кој е поведен спор за вр-
шење на психичко вознемирување (мобинг) на работно 
место, освен ако докажат дека различниот третман е на-
правен поради исклучоците од членот 8 на овој закон. 

(3) Поради поведување постапка за правна заштита 
од психичко вознемирување на работното место (мо-
бинг), како и сведочење во текот на постапката, на вра-
ботеното лице не може на посреден или непосреден на-
чин да му се влошат условите за работа, односно не мо-
же да биде ставен во неповолна положба, посебно со на-
малување на заработувачката, преместување на друго 
работно место или спречување на напредување или 
стручно усовршување. 

 
Ограничување на автономијата на 

договорните страни 
 

Член 12 
(1) При склучувањето и престанувањето на догово-

рот за вработување и во времетраењето на работниот 
однос работодавачот и работникот се должни да ги по-
читуваат одредбите на овој и други закони, меѓународ-
ните договори што ја обврзуваат Република Македони-
ја и другите прописи, колективните договори и актите 
на работодавачот. 

(2) Со договорот за вработување, односно со коле-
ктивен договор не може да се определат помали права 
од правата утврдени со закон, а ако содржат такви 
одредби, се сметаат за ништовни и се применуваат со-
одветни одредби од закон. 

(3) Со договорот за вработување, односно со коле-
ктивен договор може да се одредат правата, кои за ра-
ботниците се поповолни, отколку што ги определува 
овој закон. 

(4) Правата од работен однос утврдени со Уставот, 
закон и колективен договор не можат да се одземаат 
или ограничат со акти и дејствија на работодавачот. 

 
II.  ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 
Договор за вработување 

 
Член 13 

(1) Со потпишување на договорот за вработување 
се заснова работен однос меѓу работникот и работода-
вачот.  

(2) Правата, обврските и одговорностите врз основа 
на вршењето на работата од работниот однос и вклучу-
вање во задолжителното социјално осигурување врз ос-
нова на работниот однос, започнуваат да се остварува-
ат со денот на стапувањето на работникот на работа, 
договорени во договорот за вработување.   

(3) Работодавачот е должен да поднесе пријава/од-
јава (образец М1/М2) за работникот во задолжително 
социјално осигурување (пензиско и инвалидско, здрав-
ствено и осигурување во случај на невработеност), во 
согласност со посебните прописи, во Агенцијата за 
вработување на Република Македонија, по електронски 
пат или непосредно во Агенцијата, пред работникот да 
стапи на работа. Заверена фотокопија од пријавата или 
извод од компјутерски запис од информацискиот си-
стем на Агенцијата му се врачува на работникот во рок 
од три дена од денот на стапувањето на работа. 

(4) Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија, Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија  и Фондот за здравствено осигуру-
вање на Република Македонија, се должни да водат и 
трајно да ја чуваат евиденцијата  на пријавите и одјави-
те во социјално осигурување и на барање на лицето да 
му издадат податоци за состојбата и промените во вр-
ска со  социјалното осигурување на работникот. 

(5) Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија, Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија  и Фондот за здравствено осигуру-
вање на Република Македонија, вршат размена на по-
датоците во врска со социјалното осигурување. 

(6) Ако датумот на стапување на работа не е опре-
делен во договорот за вработување, како датум  на ста-
пување на работа се смета датумот на потпишувањето 
на договорот за вработување. 

(7)  Работникот не може да стапи на работа пред да се 
склучи договор за вработување и пред работодавачот да го 
пријави во задолжително социјално осигурување.  

(8) Правата, обврските и одговорностите врз основа 
на вршењето на работата од работниот однос и вклучу-
вање во задолжителното социјално осигурување врз ос-
нова на работниот однос, започнуваат да се остварува-
ат со денот на стапувањето на работа, исто така, и во 
случај ако на тој ден работникот од оправдани причини 
нема да започне да работи. 

(9) Оправдани причини според овој закон, заради 
кои работникот не отпочнува со работа на денот опре-
делен со договорот за вработување, се случаите кога 
работникот е отсутен од оправдани причини утврдени 
со закон, колективниот договор и договорот за врабо-
тување. 

 
Договор за вработување на неопределено 

и определено време 
 

Член 14 
(1) Договор за вработување се склучува за време 

чие траење однапред не е определено (работен однос 
на неопределено време). 



Стр. 148 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

(2) Договор за вработување може да се склучи и за 
време чие траење однапред е определено (работен од-
нос на определено време). 

(3) Договор за вработување, во кој не е утврдено 
времето за кое е склучен договорот, се смета за дого-
вор за вработување на неопределено време.  

   
Форма на договорот за вработување 

 
Член 15 

(1) Договорот за вработување се склучува во писме-
на форма.   

(2) Договорот за вработување се чува во работните 
простории на работодавачот каде што работи работникот.  

(3) Примерок од склучениот договор за вработува-
ње му се врачува на работникот на денот на потпишу-
вањето на договорот за вработување. 

  
Страни на договорот за вработување 

 
Член 16 

Страни на договорот за вработување се работодава-
чот и работникот. 

 
Работодавач - правно лице или 

друг субјект 
 

Член 17 
(1) Ако работодавачот е правно лице, единица на 

локалната самоуправа, подружница на странско друш-
тво или друга организација, во име на работодавачот 
настапува негов застапник, определен со закон, актот 
за основање или статутот или од него писмено овласте-
но лице. 

(2) Ако работодавачот е орган на државната власт, 
во име на работодавачот настапува  функционерот или 
од него писмено овластено лице, ако со законот поина-
ку не е определено. 

(3) Кога се склучува договор за вработување со ли-
ца со посебни овластувања и одговорности, во име на 
работодавачот настапува органот, определен со зако-
нот, актот за основање или статутот.  

(4) Кога се склучува договор за вработување  со ра-
ководно лице  во време на постапка за основање на ра-
ботодавачот, во име на работодавачот настапува осно-
вачот. 

 
Способност за склучување на договор за вработување 

со младо лице под 18 години возраст 
 

Член 18 
(1) Договор за вработување може да склучи младо 

лице под 18 години возраст и кое има општа здравстве-
на способност. 

(2) Се забранува работа за дете под 15 години во-
зраст или дете кое не завршило задолжително образо-
вание, освен за учество во активности кои со закон е 
утврдено дека може да ги извршува, но не подолго од 
четири часа дневно. 

(3) Работодавачот е должен да обезбеди заштита на 
младите лица од економска експлоатација и од каква 
било работа која може да има штетно влијание врз нив-
ната безбедност, здравјето, физичкиот, менталниот, мо-
ралниот или социјалниот развој или истата може да го 
загрози нивното образование. 

(4) Дете кое е помладо од 15 години може, со пла-
ќање на надоместок, по исклучок да учествува во 
активности кои по својот обем и карактер не влијаат 
штетно врз здравјето, безбедноста, развојот и образова-
нието, и тоа: учество во културни и артистички актив-
ности, спортски настани и рекламни активности. 

(5) Одобрение за вршење на работите од ставот (3) 
на овој член издава органот на државната управа над-
лежен за инспекција на трудот, врз основа на барање на 
организаторот на активностите од ставот (4) на овој 
член, по претходна согласност на законскиот застапник 
на детето и по претходно извршен увид на местото на 
кое ќе се извршуваат активностите од страна на инс-
пекцијата на трудот. 

(6) Како младо лице се смета секое лице кое може 
да склучи договор за вработување, кое има најмалку 15 
години возраст, а под 18 години возраст и кое не е оп-
фатено во задолжително образование, за извршување 
на работи кои не се штетни по неговото здравје и без-
бедност.  

(7) Максималниот број на часови на работно време 
на младо лице на возраст под 16 години е 30 часа не-
делно и во случај кога младото лице работи кај повеќе 
работодавачи истовремено. 

(8) Максималниот број на часови на работно време  
на младо лице на возраст над 16 години е 37 часа и 45 
минути неделно и во случај кога младо лице работи кај 
повеќе работодавачи. 

(9) Работното време на младо лице не смее да над-
мине осум часа во период од 24 часа. 

(10) Како работа ќе се смета времето кое младото 
лице го поминува во стручна подготовка во рамките на 
теоретската и практична настава. 

(11) Како учество во обука ќе се смета работа која 
ја врши младото лице кај работодавачот за која истиот 
добива платен надоместок. 

(12) Работодавачот не смее да го користи методот 
на награда со цел за зголемување на обемот на работа 
при што би се загрозила безбедноста и здравјето на 
младото лице.  

 
Услови за склучување на договор 

за вработување 
 

Член 19 
(1) Работникот кој склучува договор за вработува-

ње, мора да ги исполнува условите за вршење на рабо-
тата, определени со закон, актот на работодавачот, од-
носно условите барани од страна на работодавачот. 

(2) Работодавачот е должен со акт да ги определи 
посебните услови за вршење на работата на секое пое-
динечно работно место. Оваа обврска не се однесува на 
помалите работодавачи. 

(3) Инвалидот кој е оспособен за одделни работи, се 
смета дека има здравствена способност за склучување 
на договор за вработување за тие работи. 

 
Странски државјани и лица 

без државјанство 
 

Член 20 
(1) Странски државјани или лица без државјанство 

можат да склучат договор за вработување, ако ги ис-
полнуваат условите определени со овој и со друг посе-
бен закон, со кој се уредува вработување на странци. 

(2) Ако се склучи договор за вработување во спро-
тивност со ставот (1) на овој член се смета дека догово-
рот е ништовен. 

 
Договорна слобода 

 
Член 21 

Работодавачот има право на слободно одлучување, 
со кој кандидат кој ги исполнува пропишаните догово-
рени, односно од работодавачот барани услови за вр-
шење на работата (во натамошниот текст: услови за вр-
шење на работата), почитувајќи ги законските забрани, 
ќе склучи договор за вработување. 
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III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА СТРАНИТЕ ПРИ 
СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 
Начин на обезбедување на потребата 

од работници 
 

Член 22 
(1) Работодавачот потребата од работници ја обез-

бедува преку: 
1) огласување на јавен оглас во дневниот печат на 

товар на работодавачот; 
2) објавување во службата надлежна за посредува-

ње при вработување, без наплата, во согласност со за-
кон; 

3) посредување на службата надлежна за посреду-
вање при вработување преку упатување на лица за вра-
ботување од евиденцијата на невработените лица и 

4) агенција за посредување при вработување со нап-
лата од работодавачот, во согласност со закон. 

(2) Во јавна установа, јавно претпријатие и друго 
правно лице што врши дејност на јавна служба, орган 
на државната власт и орган на единицата на локалната 
самоуправа, при вработувањето се применува начелото 
на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници во Република Македонија, 
односно во единиците на локалната самоуправа, без да 
се нарушат критериумите на стручност и компетент-
ност. 

(3) Во јавна установа, јавно претпријатие и друго 
правно лице што врши дејност на јавна служба, орган 
на државната управа и орган на единицата на локална-
та самоуправа, потреба од работник се обезбедува со 
објавување на јавен оглас во најмалку два дневни вес-
ника од кои најмалку во по еден од весниците што се 
издаваат на македонски јазик и во весниците што се из-
даваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од ма-
кедонскиот јазик. 

(4) По исклучок, работодавачот од ставот (2) на 
овој член, за итни и неодложни работи, работен однос 
може да се заснова и без јавно огласување, но најмногу 
до 30 дена, со посредување на службата надлежна за 
посредување при вработување. 

 
Објавување на слободни 

работни места 
 

Член 23 
(1) Кога работодавачот вработува работници по пат 

на јавен оглас, е должен во јавниот оглас да ги наведе 
условите што се бараат за вршење на работата , рокот 
за пријавување, кој не смее да биде пократок од пет ра-
ботни дена и рокот во кој работодавачот по истекот на 
рокот за пријавување ќе изврши избор, доколку со друг 
закон поинаку не е определено. 

(2) За објавување се смета, исто така, и објавување-
то во просториите на службата надлежна за посредува-
ње при вработување. 

(3) Ако работодавачот го објавува слободното ра-
ботно место и во средствата за јавно информирање, ро-
кот за пријавување започнува да тече од денот на пос-
ледното објавување. 
 

Полова еднаквост при објавување 
на слободни работни места 

 
Член 24 

(1) Работодавачот не смее слободното работно ме-
сто да го објави само за мажи или само за жени, освен 
ако определениот пол е неопходен услов за вршење на 
работата. 

(2) Објавувањето на слободното работно место не 
смее да сугерира дека работодавачот дава кај вработу-
вањето предност на определен пол, освен во исклучо-
кот од ставот (1) на овој член. 

 
Права и обврски на 

работодавачот 
 

Член 25 
(1) Работодавачот смее да бара од кандидатот само 

приложување на докази за исполнување на бараните 
услови за вршење на работите. 

(2) Работодавачот при склучувањето на договорот 
за вработување  не смее да бара податоци за семејниот 
односно брачниот статус и планирање на семејството, 
односно доставување на други исправи и докази кои-
што не се во непосредна врска со работниот однос. 

(3) Работодавачот не смее да го условува склучува-
њето на договорот за вработување со податоци од ста-
вот (2) на овој член или со потпишување на спогодба 
во врска со престанок на работниот однос. 

(4) При склучувањето на договорот за вработување 
работодавачот може да го провери знаењето, односно 
способноста на кандидатот за вршење на работата за 
којашто се склучува договорот за вработување. 

(5) При склучување на договор за вработување кан-
дидатот не е должен да достави доказ за здравствената 
способност, освен ако работодавачот на своја сметка го 
испрати на здравствен преглед. 

(6) Проверката на знаењето, односно способноста 
на кандидатот или утврдување на здравствените спо-
собности на кандидатот не смеат да се однесуваат на 
околностите коишто не се во непосредна врска со рабо-
тата на работното место за коешто се склучува догово-
рот за вработување. 

(7) Работодавачот мора пред склучувањето на дого-
ворот за вработувањето да го запознае кандидатот со 
работата, условите на работа, како и правата на работ-
ниците кои се поврзани со вршењето на работата на ра-
ботното место за коешто се склучува договорот за вра-
ботување. 

(8) Работодавачот е должен да ги информира работ-
ниците на определено време за слободните работни ме-
ста преку објава на видно место кај работодавачот, за 
да ги осигури дека ја имаат истата можност за добива-
ње вработување на неопределено време како и другите 
работници. 

(9) Работодавачот треба колку што е можно повеќе 
да го олесни пристапот на работниците на определено 
работно време до соодветни можности за обука за по-
добрување на нивните способности, развојот во карие-
рата и професионалната мобилност. 

 
Права и обврски на кандидатот 

 
Член 26 

(1) При склучувањето на договорот за вработување 
кандидатот е должен да му достави на работодавачот 
докази за исполнување на условите за вршење на рабо-
тата и да го извести за сите нему познати факти, значај-
ни за работниот однос, како и  за болестите или други 
околности кои можат како било да го оневозможат или 
суштествено да го ограничат при извршувањето на об-
врските на договорот, или можат да го загрозат живо-
тот или здравјето на лицата со кои при извршувањето 
на своите обврски доаѓа во контакт.  

(2) Кандидатот не е должен да одговара на прашањата 
кои не се во непосредна врска со работниот однос. 
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Права на неизбраните кандидати 
 

Член 27 
(1) Работодавачот мора во рок од осум дена од де-

нот на склучувањето на  договорот за вработување пис-
мено да го извести кандидатот кој не е избран дека не е 
избран и кој кандидат е избран. 

(2) Работодавачот е должен на кандидатот кој не е 
избран во рок од три дена да му ги врати сите докумен-
ти што му ги доставил како доказ за исполнување на 
бараните услови за вршење на работата. 

 
Содржина на договорот за вработување 

 
Член 28 

(1) Договорот за вработување особено содржи: 
1) податоци за договорните страни, нивното живеа-

лиште, односно седиште; 
2) датум на стапување на работа; 
3) назив на работното место, односно податоци за 

видот на работата за којашто работникот склучува до-
говор за вработување, со краток опис на работата што 
ќе ја врши според договорот за вработување; 

4) одредби за обврската на работодавачот да го ин-
формира работникот за ризичните работни места и по-
себни стручни квалификации или познавања или неоп-
ходен посебен медицински надзор, во согласност со за-
кон, со наведување на посебните ризици кои според за-
конските прописи можат да бидат последица од рабо-
тата; 

5) место на вршење на работата. Ако не е наведено 
точното место, се смета дека работникот ја врши рабо-
тата во седиштето на работодавачот; 

6) време на траење на работниот однос, кога е склу-
чен договор за определено време; 

7) одредба за тоа дали се работи за работен однос 
со полно или пократко работно време; 

8) одредба за дневно или неделно редовно работно 
време и распоредување на работното време; 

9) одредба за висината на основната плата, која му 
припаѓа на работникот за вршење на работата според 
закон, колективен договор и договорот за вработување; 

10) одредба за другите надоместоци кои му припа-
ѓаат на работникот за вршење на работата  според за-
кон и колективен договор; 

11) одредба за годишниот одмор, односно начинот 
за определување на годишниот одмор и 

12) наведување на општите акти на работодавачот во 
кои се определени условите на работа на работникот. 

(2) Договорот за вработување може да содржи и 
други права и обврски определени со овој и друг закон 
и колективен договор. 

(3) Во договорот за вработување во однос на оддел-
ни прашања, страните треба, каде што е соодветно да 
се повикаат на закони, колективни договори и акти на 
работодавачот. 

 
Измена на договорот за вработување 

 
Член 28-а 

(1)Измени на договорот за вработување можат да 
бидат предложени од страна на работодавачот или од 
страна на работникот.  

(2)Измените на договорот за вработување се вршат 
со анекс на договорот за вработување. 

(3)Анексот на договорот за вработување се склучу-
ва во иста форма како и договорот за вработување, сог-
ласно законот. 

(4)Измените на договорот за вработување можат да 
бидат извршени ако и двете страни се договорат за 
истото. 

Невалидни одредби на договорот 
за вработување 

 
Член 29 

(1) Одредбата во договорот за вработувањето која-
што е во спротивност со општите одредби за правата, 
обврските и одговорностите на договорните страни, 
определени со закон, колективен договор, односно акт 
на работодавачот е ништовна од моментот на склучу-
вањето на договорот. 

(2) Одредбите на закон, колективните договори, од-
носно општите акти на работодавачот, со коишто била 
делумно одредена содржината на договорот за врабо-
тување, се составен дел на овој договор и го дополну-
ваат или непосредно се применуваат. 

 
IV. ОБВРСКИ НА РАБОТНИКОТ 

 
Обврски на работникот во врска 

со вршење на работа 
 

Член 30 
(1) Работникот е должен совесно да ја извршува ра-

ботата на работното место за коешто склучил договор 
за вработување, во време и на место, коишто се опреде-
лени за извршување на работата, почитувајќи ја орга-
низацијата на работа и деловната активност на работо-
давачот. 

(2) Во случаите определени со закон и колективен 
договор, работникот е должен да врши и друга работа 
која не е предвидена со договорот за вработување, ако е 
во рамките на степенот на неговата стручна подготовка. 

 
Почитување на упатствата на работодавачот член 31  

(Укинат со Одлуката на Уставниот суд на Република 
Македонија У.бр. 176/2009 Службен весник на  

Република Македонија бр. 58/2010) 
 

Почитување на прописите за заштитата  
при работата 

 
Член 32 

(1) Работникот е должен да ги почитува и спроведу-
ва прописите за заштита при работа, да го заштити со-
војот живот и здравје, како и здравјето и животот на 
другите лица. Право и обврска на секој работник е да 
се грижи за сопствената безбедност и безбедноста на 
другите лица кои работат со него, во согласност со 
обуките и инструкциите кои му се дадени од страна на 
работодавачот, да биде запознаен со мерките за безбед-
ност на здравје при работа и да биде обучен за нивната 
примена, согласно со  прописите за безбедност и здрав-
је при работа. 

(2) Работникот има право да одбие извршување на 
работата доколку е изложен на непосредна опасност по 
здравјето или по животот, кога не се спроведени без-
бедносните мерки и да побара нивно отстранување.  
 

Обврска на известување 
 

Член 33 
(1) Работникот е должен да го известува работода-

вачот за суштинските околности кои влијаат, односно 
би можеле да влијаат на исполнувањето на неговите 
договорни обврски. 

(2)Работникот мора веднаш да го извести својот ра-
ботодавач преку непосредно претпоставениот раково-
ден работник или друго овластено лице кај работодава-
чот (во натамошниот текст: претставници на работни-
ците), усно или во писмена форма за настанување на 
материјална штета и за секој недостаток, опасност по 
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безбедноста и здравјето или за друг инцидент со кој 
може да се загрози неговата безбедност и здравје и без-
бедноста и здравјето на другите работници, согласно 
со прописите за безбедност и здравје при работа. 

 
Забрана на штетно однесување 

 
Член 34 

Работникот е должен да се воздржува од сите по-
стапки кои со оглед на природата на работата што ја 
врши кај работодавачот, се штетни или би ги повреди-
ле интересите на работодавачот. 

 
Обврска на чување на деловна  

тајна 
 

Член 35 
(1) Работникот не смее да ги искористи за своја 

сопствена употреба или да ги предаде на трето лице 
податоците што се сметаат за деловна тајна на работо-
давачот, кои како такви со посебен акт ќе ги определи 
работодавачот и кои му биле доверени на работникот 
или со кои бил запознат на друг начин.  

(2) Работникот е одговорен за издавање на деловна 
тајна, ако знаел или би морал да знае за таквото својс-
тво  на податоците. 

(3) Секој работник кој доаѓа во контакт со материја-
ли, информации и податоци кои се класифицирани е 
должен да ја чува тајната на истите. 

(4) Претставниците на работниците и сите експерти 
што им помагаат, не смеат на работниците или на тре-
ти страни да им откриваат какви било информации кои 
се од деловен интерес на работодавачот, а кои јасно им 
биле кажани во доверба. Оваа обврска продолжува да 
важи и по завршувањето на нивниот мандат. 

(5) Во одредени случаи и според условите и ограни-
чувањата утврдени со закон, може да се утврди дека 
работодавачот не е обврзан да пренесе информации 
или да се консултира кога природата на тие информа-
ции или консултации е таква што според објективни 
критериуми сериозно би го нарушила или би го довела 
во прашање функционирањето на работодавачот.  

 
Конкурентска забрана - законска забрана 

на конкурентското дејствување 
 

Член 36 
(1) За времетраењето на работниот однос работни-

кот не смее без согласност на работодавачот за своја 
или на туѓа сметка да врши или склучува работи кои 
спаѓаат во дејноста на работодавачот и значат или би 
можеле да значат конкуренција на работодавачот. 

(2) Работодавачот може да бара обештетување на 
штетата, настаната со постапувањето на работникот 
спротивно од ставот (1) на овој член, во рок од три ме-
сеца од денот кога дознал за вршењето на работата или 
склучувањето на зделката, односно во рок од две годи-
ни од довршувањето на работата или склучувањето на 
зделката. 

 
Конкурентска клаузула - договорна забрана 

на конкурентското дејствување 
 

Член 37 
(1) Ако работникот при своето работење или во вр-

ска со работата се здобива со технички, производни 
или деловни знаења и деловни врски, може во догово-
рот за вработување, работникот и работодавачот, да 
договорат забрана за вршење на конкурентско дејству-
вање по престанувањето на работниот однос (конку-
рентска клаузула). 

(2) Конкурентската клаузула може да се договори 
најдолго за период од две години по престанувањето на 
договорот  за вработување и тоа само во случаите кога 
на работникот му престанува договорот за вработување 
по негова волја или вина.  

(3) Конкурентската клаузула не смее да ја исклучи 
можноста за вработување на работникот.  

(4) Ако конкурентската клаузула не е изразена во 
писмена форма, се смета дека не е договорена.  

 
Надоместок за почитување на 
конкурентската клаузула 

 
Член 38 

(1) Ако почитувањето на конкурентската клаузула 
од членот 37 став (1) на овој закон, му оневозможи со-
одветна заработка на работникот,  работодавачот е дол-
жен за сето време на почитувањето на забраната да му 
исплатува паричен надоместок на работникот. 

(2) Паричниот надоместок за почитување на конку-
рентската забрана мора да се определи со договорот за 
вработување и месечно може да изнесува најмалку по-
ловина од просечната плата на работникот во послед-
ните три месеца пред престанувањето на договорот за 
вработување.  

 
Престанување на конкурентската 

клаузула 
 

Член 39 
(1) Работодавачот и работникот можат да се догово-

рат за престанување на важноста на конкурентската 
клаузула. 

(2) Ако работникот го откаже договорот за вработу-
вање, бидејќи работодавачот ги крши одредбите на до-
говорот за вработување, конкурентската клаузула  пре-
станува да важи, ако работникот во рок од еден месец 
од денот на престанувањето на договорот за вработува-
ње, на работодавачот му предаде писмена изјава дека 
не го обврзува договорот. 

 
V.  ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧОТ 

 
Обезбедување на работа 

 
Член 40 

(1) Работодавачот е должен на работникот да му 
обезбеди работа, за којашто страните се договориле во 
договорот за вработување. 

(2) Ако поинаку не е договорено, работодавачот на 
работникот е должен да му ги обезбеди сите потребни 
средства и работен материјал, за да може непречено да 
ги исполнува своите обврски и да му овозможи слобо-
ден пристап до деловните простории. 
 

Обврска на плаќање за вршење 
на работата 

 
Член 41 

Работодавачот е должен на работникот да му обез-
беди соодветно плаќање за вршењето на работата во 
согласност со одредбите од членовите  105 до 114 на 
овој закон. 

 
Обврска на обезбедување на безбедни 

работни услови 
 

Член 42 
(1)Работодавачот мора да обезбеди услови за без-

бедност на животот и здравјето на работниците во сог-
ласност со посебните прописи за здравје и безбедност 
при работа и да ги преземе неопходните мерки со кои 
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се гарантира дека на секој работник му е дадена довол-
на обука соодветна на посебните карактеристики на ра-
ботата, водејќи сметка за неговата стручна подготовка 
и искуство. 

(2)Работодавачот треба да направи проценка на ри-
зикот во смисла на систематски преглед на сите аспе-
кти на работата, со цел да се идентификуваат можните 
причини за повреди или оштетување на здравјето на 
работниците или безбедните работни услови. 

(3) По добивањето известување дека некоја работ-
ничка е бремена, во текот на различните фази на бре-
меноста, работодавачот е должен да воведе повеќе-
кратно оценување на ризиците кои можат да влијаат на 
бремената жена, нејзиното неродено или новородено 
дете. Дополнително оценување на ризикот се примену-
ва и при промена на условите за работа, опремата или 
машините. 

(4) По соодветни консултации и согласност на же-
ната, а во зависност од природата, интензитетот и вре-
метраењето на ризикот, работодавачот треба да воведе 
мерки за подобрување на здравјето и безбедноста при 
работа на бремената работничка, работничка која нео-
дамна родила или дои, како и отстранување или нама-
лување на опасноста на ризикот од 

- неповратни ефекти, 
- предизвикување рак, 
- наследни генетски оштетувања, 
- предизвикување штети на нероденото дете и  
- предизвикување штети на исхраната на детето. 
(5) Ако при оценката на ризикот не е откриен ри-

зик, работодавачот треба да ги информира сите врабо-
тени за потенцијалните ризици. Исто така, работодава-
чот треба да објасни што ќе се направи за да се осигури 
дека новите бремени работнички нема да бидат изло-
жени на ризици кои можат да предизвикаат оштетува-
ње на нивното здравје и безбедност. 

 
Обврска за штитење на личноста 

на работникот 
 

Член 43 
(1) Работодавачот е должен да ја штити и почитува 

личноста и достоинството на работникот, како и да во-
ди сметка и да ја штити приватноста на работникот. 

(2) Работодавачот е должен да обезбеди ниеден ра-
ботник да не биде жртва на вознемирување и полово 
вознемирување.  

 
Заштита на личните податоци 

на работникот 
 

Член 44 
(1) Личните податоци на работниците можат да се 

собираат, обработуваат, употребуваат и доставуваат на 
трети лица само ако е тоа определено со овој или друг 
закон или ако е тоа потребно заради остварување на 
правата и обврските од работниот однос или во врска 
со работниот однос. 

(2) Личните податоци на работниците може да ги 
собира, обработува, употребува и доставува на трети 
лица само работодавачот или работникот, кого работо-
давачот за тоа посебно го овластил. 

(3) Личните податоци на работниците, за чие соби-
рање не постои повеќе законска основа, мораат веднаш 
да се избришат и да престанат да се употребуваат. 

(4) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член се 
однесуваат и за личните податоци на кандидатите за 
вработување. 

Мирување на правата и обврските 
од договорот за вработување 

 
Член 45 

(1) Во случај кога работникот заради издржување 
на казна или изречена воспитна, или заштитна мерка, 
не може да ја врши работата за период пократок од 
шест месеца или  заради отслужување воен рок или вр-
шење на цивилна служба со надомест, притвор и во 
други случаи  определени со закон, времено престане 
да ја врши работата, договорот за вработување не пре-
станува да важи и работодавачот не смее да го откаже 
освен ако е поведена постапка за престанување на ра-
ботодавачот, за кој период договорот мирува. 

(2) За време на мирување на  договорот за вработу-
вање, мируваат договорните и другите права, како и 
обврските од работниот однос коишто се непосредно 
поврзани со вршењето на работата. 

(3) Работникот има право и должност да се врати на 
работа најдоцна во рок од пет дена од денот на  преста-
нувањето на причината за мирување на договорот. Со 
тој ден престанува мирувањето на договорот.  

 
Договор за вработување на 

определено време 
 

Член 46 
(1) Договор за вработување може да се склучи на 

определено време за вршење на исти работи, со прекин 
или без прекин до пет години.   

(2) Договор за вработување на определено време за 
замена на привремено отсутен работник може да се 
склучи до враќање на привремено отсутниот работник. 

(3) Работниот однос заснован со договор за вработу-
вање на определено време, освен договорот за вработу-
вање за вршење на сезонска работа, се трансформира во 
работен однос на неопределено време, ако работникот 
продолжи да работи по истекот на рокот од ставот (1) на 
овој член, под услови и на начин утврдени со закон. 

 
Сезонска работа 

 
Член 47 

(1) Работникот кој по договор за вработување на 
определено време врши сезонски работи, односно ра-
бота во нееднакво распоредено работно време без пре-
кин најмалку три месеца во годината и притоа одрабо-
ти повеќе часови отколку што е одредено за работа со 
полно работно време, може да бара часовите да му се 
пресметаат во работни денови со полно работно време. 

(2) Според ставот (1) на овој член пресметаните ра-
ботни денови се внесуваат во работниот стаж на работ-
никот, како да ги поминал на работа. При што вкупни-
от работен стаж во календарската година не смее да 
надмине 12 месеца. 

 
Договор за вработување со 
скратено работно време 

 
Член 48 

(1) Договор за вработување може да се склучи, исто 
така, и за работно време пократко од полното работно 
време (скратено работно време). 

(2) За скратено работно време се смета времето  кое е 
пократко од полното работно време кај работодавачот. 

(3) Работникот кој склучил договор за вработување 
со скратено работно време, има договорни и други права 
и обврски од работниот однос како работникот кој рабо-
ти полно работно време и ги остварува пропорционално 
на времето, за кое што склучил договор за вработување, 
освен тие за кои со закон поинаку е определено. 
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(4) Работникот има право на годишен одмор  со ми-
нимално времетраење од десет работни дена. 

(5) Ако во договорот за вработување поинаку не е 
определено, работодавачот на работникот кој работи со 
скратено работно време, не смее да му наложи на ра-
ботникот да работи подолго од  договореното работно 
време, освен во случаите од членот 119 на овој закон. 

 
Договор за вработување со скратено 
работно време со повеќе работодавачи 

 
Член 49 

(1) Работникот може да склучи договор за вработу-
вање со скратено работно време со повеќе работодава-
чи и така  да го постигне полното работно време опре-
делено со законот. 

(2) Работникот е должен да се договори со работо-
давачите за работното време, начинот на користењето 
на годишниот одмор и другите отсуства од работа. 

(3) Работодавачите, кај кои е вработен работникот 
со скратено работно време, се должни на работникот 
да му обезбедат истовремено користење на годишниот 
одмор и други отсуства од работа, освен ако тоа не би 
им предизвикало штетни последици. 

(4) Обврските на работодавачот и работникот од 
ставот (2) на овој член се составен дел на договорот за 
вработување со скратено работно време. 
 

Договор за вработување со вршење 
на работа дома 

 
Член 50 

(1) Како вршење на работа дома се смета работа ко-
ја работникот ја врши во својот дом или во простории 
по свој избор што се надвор од деловните простории на 
работодавачот. 

(2) Со договорот за вработување со вршење на ра-
бота дома работодавачот и работникот можат да  се до-
говорат, работникот да ја врши работата којашто спаѓа 
во дејноста на работодавачот или која е потребна за из-
вршување на дејноста на работодавачот дома. 

(3) Работодавачот е должен договорот за вработува-
ње за вршење на работа дома да му го достави на инс-
пекторот на трудот, во рок од три дена од денот на  
склучувањето на договорот. 

(4) Правата, обврските и условите кои зависат од 
природата на работата дома, се уредуваат меѓу работо-
давачот и работникот со договорот за вработување. 

(5) Работникот има право на надомест за употреба-
та на своите средства за работата дома. Висината на на-
доместокот ја определуваат работодавачот и работни-
кот во договорот за вработување. 

(6) Работодавачот е должен да обезбеди безбедни 
услови за заштита при работа дома. 

 
Забрана на работа дома 

 
Член 51 

Инспекторот на трудот може на работодавачот да 
му го забрани организирањето на работа дома, ако ра-
ботата дома е штетна за работниците кои работат дома, 
или за животната и работната средина каде што се вр-
ши работата. 

 
Работи коишто не смеат да се вршат дома 

 
Член 52 

Со закон или друг пропис може да се определат ра-
боти кои не смеат да се вршат како работа дома. 

Договор за вработување на куќни 
помошници 

 
Член 53 

(1) Договор за вработување може да се склучи за 
вршење работи на куќни помошници. 

(2) Со договорот за вработување од ставот (1) на 
овој член може да се договори обезбедувањето сместу-
вање и исхрана на работникот кај работодавачот да 
претставува дел од платата на работникот, кој дел во 
договорот мора да е изразен во пари. 

(3) Договорот од ставот (1) на овој член се заверува 
во службата надлежна за посредување за вработување. 

(4) Најмалиот износ на заработувачка кој задолжи-
телно се пресметува и исплатува во пари се утврдува 
во договорот за вработување и не може да биде помал 
од 50% од заработувачката на работникот. 

 
Договор за вработување на деловни лица  

(менаџерски договор) 
 

Член 54 
Ако договор за вработување склучуваат деловните 

лица (менаџери), во договорот за вработување страните 
можат поинаку да ги уредат правата, обврските и одго-
ворностите од работниот однос особено за: 

1) условите и ограничувањата на работниот однос 
на определено време; 

2) работното време; 
3) обезбедувањето на дневен и годишен одмор; 
4) плаќањето на работата и 
5) престанувањето на важноста на договорот за вра-

ботување. 
 

Остварување на правата и обврските од работен  
однос на работоводниот орган (менаџер) 

 
Член 55 

Работоводниот орган (менаџер), правата и обврски-
те од работен однос, за времето додека е именуван, од-
носно избран на таа должност, ги остварува кај работо-
давачот кај кого е именуван, односно избран според 
одредбите на овој закон и друг закон, колективен дого-
вор и договорот за вработување. 

 
VI.  ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ, ВОЛОНТЕРСКИ 

СТАЖ И ПРОБНА РАБОТА 
 

Вршење на приправнички стаж 
 

Член 56 
(1) Со закон, друг пропис или колективен договор 

на ниво на дејноста може да се одреди, да се склучува 
договор за вработување како приправник, кој за првпат 
започнува да врши работа соодветна на видот и степе-
нот на своето стручно образование, заради оспособува-
ње за самостојно вршење на работата во работниот од-
нос. 

(2) Чиракот кој успешно ја завршил програмата на 
професионалното оспособување е оспособен за само-
стојно вршење на работата во работниот однос, соод-
ветно на неговото професионално оспособување. 
 

Траење на приправничкиот стаж 
 

Член 57 
(1) Приправничкиот стаж може да трае најмногу ед-

на година, ако со закон поинаку не е определено. 
(2) Приправничкиот стаж може сразмерно да се 

продолжи, ако приправникот работи со пократко ра-
ботно време од полното работно време, но најмногу за 
шест месеца. 
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(3) Траењето на приправничкиот стаж се продолжу-
ва за времето на оправданото отсуство од работа, кое 
трае подолго од 20 работни дена, освен за времето на 
годишниот одмор. 

(4) Траењето на приправничкиот стаж може да се 
скрати на предлог на одговорното лице, но најмногу до 
една третина од првобитно одреденото траење. 

 
Изведување на приправничкиот  

стаж 
 

Член 58 
(1) За времетраење на приправничкиот стаж работо-

давачот е должен на приправникот според програмата 
да му обезбеди оспособување за самостојно вршење на 
работата. 

(2) Со закон, друг пропис или колективен договор на 
ниво на дејноста се одредува траењето и текот на врше-
њето на приправничкиот стаж, како и програма и начин 
на следење и оценување на приправничкиот стаж. 

(3) На крајот на приправничкиот стаж, приправни-
кот мора да полага испит, којшто е составен  дел на 
приправничкиот стаж и се полага пред истекувањето 
на приправничкиот стаж. 

 
Ограничување на отказ на приправникот 

од страна на работодавачот 
 

Член 59 
За времетраење на приправничкиот стаж работода-

вачот не смее на приправникот да му го откаже догово-
рот за вработување, освен  во случај на спроведување 
постапка за престанување на работодавачот. 

 
Пробна работа 

 
Член 60 

(1) При склучување на договорот за вработување 
работникот и работодавачот можат да се договорат за 
пробна работа. 

(2) Во договорот за вработување покрај сите права 
и обврски од работен однос се утврдува висината на 
платата и времетраењето на пробната работа, кое не 
може да биде подолго од шест месеца. Пробната рабо-
та може да се продолжи во случај на оправдано отсус-
тво од работа (болест и слично). 

(3)  Во времетраењето на пробната работа работни-
кот може да го откаже договорот за вработување со 
отказен рок од три работни дена. 

(4) Врз основа  на оцената за неуспешно завршената 
пробна работа работодавачот може по изминувањето 
на пробната работа да го откаже договорот за вработу-
вање. 

 
Волонтерски стаж 

 
Член 61 

(1) Ако волонтерскиот стаж е услов за полагање на 
стручен испит или за самостојно вршење на дејност, во 
согласност со посебен закон,  треба да се врши со склу-
чување на  договор за волонтерски стаж, меѓу  работо-
давачот и волонтерот. За волонтерот се применуваат 
одредбите на овој закон за траење и изведување на 
приправничкиот стаж, за ограничување на работното 
време, дневната пауза и одморите, одговорноста за обе-
штетување, како и обезбедување на заштитата  при ра-
бота,  во согласност со закон.  

(2) Договорот за изведувањето волонтерски стаж 
мора да биде склучен во писмена форма, а копија од 
истиот во рок од три дена од потпишувањето, мора да 
се достави до инспекцијата на трудот. 

Начини на престанување на важноста 
на договорот за вработување 

 
Член 62 

Договорот за вработување престанува да важи: 
1) со изминување на времето за коешто бил склучен; 
2) со смрт на работникот или работодавачот (физич-

ко лице); 
3) поради престанување на работодавачот согласно 

со закон; 
4) со спогодбено раскинување; 
5) со отказ; 
6) со судска пресуда и 
7) во други случаи утврдени со закон. 

 
Враќање на документи и 

издавање потврда 
 

Член 63 
(1) При престанување на работниот однос работо-

давачот е должен, најдоцна во рок од три дена, да му ги 
врати на работникот сите негови документи и да му из-
даде потврда за видот на работата што ја вршел. 

(2) Работодавачот не смее во потврдата да наведе 
ништо што би му го отежнало на работникот склучува-
њето на нов договор за вработување. 

 
Престанување на важноста на договорот за  
вработување на определено работно време 

 
Член 64 

Договорот за вработување на определено работно 
време престанува да важи со изминувањето на рокот за 
којшто бил склучен, односно кога договорената работа 
е завршена или со престанувањето на причината, зара-
ди којашто бил склучен. 

 
Престанување на важноста на договорот за  
вработување поради смрт на работникот,  
односно работодавачот (физичко лице) 

 
Член 65 

(1) Договорот за вработување престанува да важи 
со смртта на работникот. 

(2) Договорот за вработување престанува да важи 
со смртта на работодавачот (физичко лице). 
 

Престанување на важноста на договорот за  
вработување поради поведување постапка  

за престанок на работодавачот 
 

Член 66 
Во случаи на отворање на постапка за престанок на 

работодавачот, престанува да важи договорот за врабо-
тување на работникот, во согласност со закон. 

 
Права на работниците 

 
Член 67 

(1) Работниците на кои работодавачот не им испла-
тил плата и не им уплатил придонеси од плата три месе-
ца последователно, имаат право да покренат иницијати-
ва пред надлежен суд за престанок на работодавачот. 

(2) На работниците на кои, заради отворање на  по-
стапка за престанок на работодавачот, им престанува 
работниот однос во согласност со закон, им се обезбе-
дува и право на исплата на:  

1) нето плати, придонеси од плата за пензиско и ин-
валидско осигурување и надоместоци за периодот од 
последните три месеца пред отворањето на постапката 
за престанок на работодавачот; 
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2) обештетување за повредите при работа, коишто 
работникот ги претрпел кај работодавачот, како и за 
професионални заболувања и 

3) неисплатен надоместок на плата за времетраење-
то на неискористениот годишен одмор за тековната ка-
лендарска година. 

 
Промена на работодавачот 

 
Член 68 

(1) Сите права, обврски и одговорности од догово-
рот за вработување и работен однос преминуваат на 
новиот работодавач во случаите кога ќе настанат ста-
тусни измени. 

(2) Сите права, обврски и одговорности на вработе-
ните работници од ставот (1) на овој член новиот рабо-
тодавач е должен да ги обезбеди најмалку за една годи-
на, односно до истекот на договорот за вработување, 
односно колективниот договор којшто го обврзувал 
претходниот работодавач. 

(3) Ако поради промена на работодавачот од обје-
ктивни причини се влошат правата од договорот за 
вработување и работникот затоа се откаже од догово-
рот за вработување, работникот има еднакви права, ка-
ко да го откажал договорот за вработување од деловни 
причини. При одредувањето на отказниот рок и право-
то на отпремнина се зема предвид работниот стаж кај 
двајцата работодавачи. 

(4) Претходниот и новиот работодавач на работни-
кот солидарно му се одговорни во обештетувањето за 
сите побарувања, настанати заради отказот од ставот 
(3) на овој член. 

(5) Ако работодавачот времено ја пренесе врз осно-
ва на правна зделка (закуп, наем) целосната или дел од 
дејноста на друг работодавач, преминуваат работници-
те по престанувањето на важноста на правната зделка 
назад кон првиот работодавач или кон новиот работо-
давач - преземач на дејноста.  

 
Заштита на правата на работниците во случај на 
пренесување на трговско друштво или делови на 

трговско друштво 
 

Член 68-а 
(1) Пренесување на права и обврски кои произлегу-

ваат од работен однос може да се изврши само во слу-
чаите утврдени со овој закон или со други прописи , кај 
сите пренесување на трговско друштво или делови на 
трговското друштво на друг работодавач како резултат 
на законски пренос или спојување. 

(2) Под пренесување во смисла на ставот (1) од овој 
член, се подразбира пренесување на економски ентитет 
кој го задржува својот идентитет т.е. организирано гру-
пирање на ресурсите со цел за извршување на стопан-
ска дејност, без разлика на тоа дали таа активност е ос-
новна или споредна. Пренесувањето се однесува на тр-
говските друштва кои се занимаваат со економски 
активности без разлика дали работат за добивка или не.  

(3) Не се смета за пренесување, во смисла на ставот 
(1) од овој член, административната реорганизација на 
државните органи и институциите на јавна служба или 
пренесување на административните функции меѓу др-
жавните органи и институциите на јавна служба. 

(4) Во случај на пренесување на активности на тр-
говско друштво или делови на трговското друштво или 
во случај на пренесување на задачи или дел од нив од 
работодавачот - преносител на друг работодавач - стек-
нувач, правата и обрвските кои произлегуваат од рабо-
тен однос во целост преминуваат на работодавачот - 
стекнувач на кого се врши пренесувањето. Како задачи 
или активности на работодавачот се сметаат задачи и 

активности поврзани со производство или давање на 
услуги или слични активности поврзани според други 
статутарни одредби од страна на правно или физичко 
лице во сопствено име и во сопствена одговорност во 
објекти или простории одредени за нивно извршување. 
Независно од правната причина за таквото пренесува-
ње и независно од фактот дали правата за сопственост 
се пренесени, стекнувачот се смета за правно или фи-
зичко лице надлежен да продолжи како работодавач во 
извршувањето на задачите или активностите на прет-
ходниот работодавач или во слични задачи или актив-
ности, за период не пократок од една година.  

(5) Правата и обврските на работодавачот - прено-
сител за неговите работници на кои работниот однос 
им престанал, до денот на пренесувањето остануваат 
непроменети, освен ако со други статутарни одредби 
поинаку не е определено.  

(6) Преносител значи секое физичко или правно ли-
це, кое поради пренесување, во смисла на ставот (1) од 
овој член престанува да биде работодавач на трговско 
друштво или делови на трговското друштво. 

(7) Стекнувач значи секое физичко или правно лице  
кое поради пренесување, во смисла на ставот (1) од 
овој член, станува работодавач што се однесува на тр-
говско друштво или делови на трговското друштво. 

 
Член 68-б 

(1) Пред пренесувањето на правата и обврските кои 
произлегуваат од работниот однос на работниците кај 
работодавачот - преносител на работодавачот - стекну-
вач, преносителот и стекнувачот се должни претходно 
да ги информираат синдикалните организации за овој 
факт и да ги консултираат истите, со цел да се постиг-
не договор за:  

1) утврдениот или предложениот датум на пренесу-
вање; 

2) причините за таквото пренесување; 
3) правните, економските и социјалните имплика-

ции за работниците и  
4) предвидените мерки во врска со работниците. 
(2) Преносителот е должен во врска со пренесува-

њето навреме да ги информира претставниците на син-
дикалните организации на неговите вработени пред из-
вршување на пренесувањето. 

(3) Стекнувачот е должен во врска со пренесување-
то да ги информира претставниците на синдикалните 
организации на неговите работници во секој случај  
пред неговите работници директно да се засегнати, 
што се однесува на нивните услови за работа и врабо-
тување. 

(4) Кога преносителот или стекнувачот предвидува-
ат мерки во врска со нивните работници, преносителот 
или стекнувачот се должни навремено да се консулти-
раат со претставниците на синдикалните организации 
на неговите работници во врска со таквите мерки за да 
се постигне договор.  

(5) Кога со закон е предвидена достапност на прет-
ставниците на работниците до одбор за арбитража за до-
несување на одлука за мерките кои што треба да се пре-
земат во врска со работниците, можат да се ограничат 
обврските утврдени со ставовите (1) и (2) на овој член, 
во случај кога извршувањето предизвикува промена во 
работењето за кое постои можност да предизвика сери-
озни потешкотии за одреден број на работници.  

(6) Информирањето и консултирањето ги опфаќаат 
мерките предвидени во врска со пренесувањето на ра-
ботниците и мораат да се спроведат пред да настане 
промената во работењето како што е наведено во ста-
вот (1) на овој член, без оглед на тоа дали одлуката за 
пренесување е преземена од работодавачот или од ли-
цето кое го контролира работодавачот.  
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(7) Обврската за информирање од ставот (1) на овој 
член се однесува и за работниците кај работодавач кај 
кого работниците немаат синдикална организација. 
 

Член 68-в 
Одредбите од членовите 68-а и 68-б на овој закон се 

однесуваат и за случаи кога е надлежно повисоко тело 
кое одлучува за пренесувањето на активностите или за-
дачите или дел од нив, од работодавачот - преностител 
на работодавачот - стекнувач. 

 
Член 68- г 

(1) Кога трговското друштво престанува да постои 
поради поделба на трговското друштво, телото кое од-
лучува за поделбата на трговското друштво утвдува 
кое од новите основани трговски друштва ги презема 
правата и обврските од работните односи на претход-
ниот работодавач. 

(2) Кога трговското друштво престанува да постои, 
телото кое одлучува за престанок на трговското друш-
тво утврдува кое трговското друштво е должно за ис-
полнување на правата на вработените на таквото тргов-
ското друштво или кое трговското друштво ги побару-
ва правата во име на трговското друштво кое престана-
ло да постои. Кога престанокот на трговското друштво 
е поврзан со неговата ликвидација, постапката на ли-
квидација се спроведува според законските прописи и 
статутарните одредби. 

(3) Кога пренесувањето на трговското друштво се 
случува за време на истекување на периодот за кој е ос-
новано или за извршување на задачите за кои е основа-
но и кога извршувањето на задачите на ова трговското 
друштво е контролирано од повисоко тело од членот 
68-в на овој закон, повисокото тело определува друго 
трговското друштво на кое се пренесуваат правата и 
обврските кои произлегуваат од работните односи.  

(4) Пренесувањето на трговско друштво или делови 
на трговско друштво само по себе не дава основа за от-
пуштање на работници, освен отпуштањата од економ-
ски, технолошки или организациони причини коишто 
налагаат кадровски промени.  

(5) Ако трговско друштво или делови на трговско 
друштво ја задржува својата самостојност, статусот и 
функцијата на синдикалните претставници или прет-
ставниците на работниците засегнати од пренесување-
то, се задржува под истите услови кои постоеле пред 
денот на пренесувањето, врз основа на закон, регулати-
ва, административна одредба или спогодба, до колку се 
исполнети условите потребни за формирање на синди-
кати на вработените работници.  

 
Член 68-д 

Работниците и претставниците на синдикатите на 
работниците кои сметаат дека се оштетени поради не-
исполнување на обврските што произлегуваат од пре-
несувањето, можат да побараат судска заштита.  

 
Раскинување на договорот за вработување 

со спогодба 
 

Член 69 
(1) Договорот за вработување страните можат кога 

било да го раскинат со писмена спогодба која мора да 
содржи одредба за последиците, коишто настануваат за 
работникот поради договорното раскинување при ос-
тварувањето на правата врз основа на осигурување за 
случај на невработеност. 

(2) Спогодбата од ставот (1) на овој член која не е 
склучена во писмена форма е ништовна. 

VII. ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУ-
ВАЊЕ СО ОТКАЗ ОД СТРАНА НА РАБОТНИКОТ И 

РАБОТОДАВАЧОТ 
 
Откажување на договорот за вработување 

со и без отказен рок 
 

Член 70 
(1) Договорните страни можат да го откажат дого-

ворот за вработување со отказен рок. 
(2) Во случаите определени со закон, договорните 

страни можат да го откажат договорот за вработување 
без отказен рок. 

(3) Секоја од страните може да го откаже договорот 
за вработување само во целост. 

 
Дозволеност на отказ 

 
Член 71 

(1) Работникот може да го откаже договорот за вра-
ботување ако писмено изјави дека сака да го откаже 
договорот за вработување. 

(2) Работодавачот може да го откаже договорот за 
вработување, само ако постои основана причина за 
отказ поврзана за однесувањето на работникот (лична 
причина на страна на работникот) или ако причината е 
заснована на потребите на функционирањето на рабо-
тодавачот (деловна причина). 

(3) Работникот и работодавачот можат да го отка-
жат  договорот за вработување во случаи, односно од 
причини определени со закон, колективен договор, 
правилата за работниот ред и дисциплина и договорот 
за вработување. 

(4) Отказот на договорот за вработување, кој работ-
никот директно или индиректно го ставаат во понепо-
волна положба по кој било од основите на членот 6 од 
овој закон, е ништовен од моментот на врачувањето на 
отказот. 

 
Причина и обврска за докажување 

 
Член 72 

Ако работодавачот го откажува договорот за врабо-
тување, е должен да го наведе основот за отказот, утвр-
ден со закон, колективен договор и акт на работодава-
чот, да ја докаже основаноста на причината која го  го 
оправдува отказот и истите да ги наведе во образложе-
нието. 

 
Постапка пред отказот поради вина на 

страната на работникот 
 

Член 73 
Пред откажување на договорот за вработување од 

причина поради вина на работникот, работодавачот 
мора писмено да го предупреди работникот за неис-
полнувањето на обврските и можноста на отказ во слу-
чај на натамошни кршења на истите. 

 
Форма и содржина на отказот 

 
Член 74 

(1) Отказот на договорот за вработување задолжи-
телно се изрекува во писмена форма. 

(2) Работодавачот е должен писмено да го образло-
жи откажувањето на договорот, како и да му укаже  на  
работникот на правната заштита и да го запознае со не-
говите права од осигурување во случај на невработе-
ност, согласно со закон. 
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Врачување на отказот 
 

Член 75 
(1) Отказот на договорот за вработување мора да и 

биде врачен на договорната страна, на која и се отка-
жува договорот за вработување. 

(2) Отказот на договорот за вработување работода-
вачот е должен да му го врачи лично на работникот по 
правило во просториите на работодавачот, односно на 
адресата на живеалиштето, односно престојувалиштето 
од кое работникот дневно доаѓа на работа. 

(3) Ако работникот не може да се пронајде на адре-
сата на престојувалиштето од кое дневно доаѓа на ра-
бота (освен во случаите на оправдано отсуство од рабо-
та) или нема трајно или времено престојувалиште во 
Република Македонија или одбие врачување, откажу-
вањето на договорот за вработување се објавува на ог-
ласната табла во седиштето на работодавачот. По из-
минувањето на осум работни дена од објавувањето на 
огласната табла се смета дека врачувањето е извршено. 

 
Основани причини за отказ 

 
Член 76 

(1) Работодавачот може на работникот да му го 
откаже договорот за вработување, кога не е можно про-
должување на работниот однос, ако: 

1) работникот заради своето однесување, недоста-
ток на знаења или можности или заради неисполнува-
ње на посебните услови определени со закон, не е спо-
собен да ги извршува договорните или други обврски 
од работниот однос (лична причина) 

2) работникот ги крши договорните обврски или 
други обврски од работниот однос (причина на вина) и 

3) престане потребата од вршење на одредена рабо-
та под условите наведени во договорот за вработување 
заради економски, организациони, технолошки, стру-
ктурни или слични причини на страна на работодава-
чот (деловни причини). 

 
Неосновани причини за отказ 

 
Член 77 

Неосновани причини за откажување на договорот 
за вработување се:  

1) членство на работникот во синдикат или учество 
во синдикални активности во согласност со закон и ко-
лективен договор; 

2) поднесување на тужба или учество во постапка 
против работодавачот заради потврдување на кршење 
на договорните и други обврски од работниот однос 
пред арбитражни, судски и управни органи; 

3) одобрено отсуство заради болест или повреди, 
бременост, раѓање и родителство и нега на член на се-
мејството; 

4) користење на одобрено отсуство од работа и го-
дишен одмор;  

5) отслужување или дослужување на воен рок или 
воена вежба и 

6) други случаи на мирување на договорот за врабо-
тување утврдени со овој закон. 

 
Понуда на нов променет договор 

пред отказ 
 

Член 78 
(1) Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

договорот за вработување, се применуваат и во случа-
јот кога работодавачот го откажува договорот за врабо-
тување и на работникот истовремено му предлага склу-
чување на нов променет договор за вработување. 

(2) Работникот мора да се изјасни за новиот проме-
нет договор за вработување во рок од 15 дена од денот 
на приемот на понудата. 

(3) Ако работникот во случајот од ставот (1) на овој 
член ја прифати понудата на работодавачот, нема пра-
во на отпремнина поради престанување на претходни-
от договор за вработување, а го задржува правото да ја 
оспорува пред надлежниот суд одлуката за промена на 
договорот за вработување. 

 
Откажување на договорот за вработување од лични 

причини на страна на работникот 
 

Член 79 
Работодавачот може да му го откаже договорот за 

вработување од лични причини на страна на работни-
кот, ако работникот не ги извршува работните обврски 
утврдени со закон, колективен договор, акт на работо-
давачот и договорот за вработување, или ако ги крши 
работниот ред и дисциплина. 

 
Услови за откажување на договорот за вработување 

од лични причини на страна на работникот 
 

Член 80 
Работодавачот може да му го откаже договорот за 

вработување на работникот од лични причини на стра-
на на работникот, ако на работникот му се обезбедени 
потребните услови за работа и му се дадени соодветни 
упатства, насоки или писмено предупредување од ра-
ботодавачот во врска со работата дека работодавачот 
не е задоволен од начинот на извршување на работните 
обврски и ако по даденото предупредување во рокот 
утврден од работодавачот, работникот не го подобри 
своето работење.  

 
Откажување на договорот за вработување поради 

кршење на работниот ред и дисциплина или  
работните обврски со отказен рок 

 
Член 81 

(1) Работодавачот може да му го откаже договорот 
за вработување на работникот поради кршење на ра-
ботниот ред и дисциплина или неисполнување на обвр-
ските утврдени со закон, колективен договор, акт на 
работодавачот и договорот за вработување со отказен 
рок, особено ако: 

1) не ги почитува работниот ред и дисциплина спо-
ред правилата пропишани од страна на работодавачот; 

2) не ги извршува или несовесно и ненавремено ги 
извршува работните обврски; 

3) не се придржува кон прописите што важат за вр-
шење на работите на работното место; 

4) не се придржува на работното време, распоредот 
и користењето на работното време; 

5) не побара отсуство или навремено писмено не го 
извести работодавачот за отсуството од работа; 

6) поради болест или оправдани причини отсуству-
ва од работа, а за тоа во рок од 48 часа, писмено не го 
извести работодавачот; 

7) со средствата за работа не постапува совесно или 
во согласност со техничките упатства за работа; 

8) настане штета, грешка во работењето или загуба, 
а за тоа веднаш не го извести работодавачот; 

9) не ги почитува прописите за заштита при работа 
или не ги одржува средствата и опремата за заштита 
при работа; 

10) предизвикува неред и насилнички се однесува 
за време на работата и 

11) незаконски или неовластено ги користи средс-
твата на работодавачот. 
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(2) Со закон, колективен договор и со правилата на 
работодавачот за работниот ред и дисциплина може да 
се утврдат и други случаи на кршење на работниот ред 
и дисциплина. 

(3) Правилата за работниот ред и дисциплина, рабо-
тодавачот е должен да ги истакне на видно место во ра-
ботните простории на работодавачот и да ги достави до 
синдикатот. 

 
Откажување на договорот за вработување поради 

кршење на работниот ред и дисциплина или 
работните обврски без отказен рок 

 
Член 82 

(1) Работодавачот може на работникот да му го 
откаже договорот за вработување без отказен рок во 
случаите на кршење на работниот ред и дисциплина 
или неисполнување на работните обврски утврдени со 
овој или друг закон, колективен договор, правилата за 
работниот ред и дисциплина и договорот за вработува-
ње, а особено ако работникот: 

1) неоправдано изостане од работа три последова-
телни работни дена или пет работни дена во текот на 
една година; 

2) го злоупотреби боледувањето; 
3) не се придржува кон прописите за здравствена  

заштита, заштита при работа, пожар, експлозија, штет-
но дејствување на отрови и други опасни материи и ги 
повредува прописите за заштита на животната средина; 

4) внесува, употребува или е под дејство на алкохол 
и наркотични средства; 

5) стори кражба или во врска со работата намерно 
или од крајно невнимание предизвика штета на работо-
давачот и  

6) оддаде деловна, службена или државна тајна. 
(2) Со закон и колективен договор може да се утвр-

дат и други случаи на кршење на работниот ред и дис-
циплина и на работните обврски за кои работодавачот 
го откажува договорот за вработување без отказен рок. 

 
Отстранување од работа од кај работодавачот до 

донесување на одлука за отказ на 
договорот за вработување 

 
Член 83 

По оцена на работодавачот, со писмен налог на ов-
ластеното лице кај работодавачот, работникот се от-
странува од кај работодавачот со надоместок во висина 
од 50% на платата на работникот кој ја примил прет-
ходниот месец  до донесувањето на одлуката за отказ 
на договорот за вработување, ако: 

1) работникот со своето присуство кај работодава-
чот го загрозува  животот или здравјето на работници-
те или други лица или се оштетуваат средства од пого-
лема вредност; 

2) присуството на работникот кај работодавачот 
штетно ќе се одразува врз работењето кај работодавачот; 

3) присуството на работникот оневозможува утвр-
дување на одговорноста за повреда на работните обвр-
ски и 

4) кога против работникот е покрената кривична 
постапка од надлежен орган за кривично дело сторено 
на работа или во врска со работата. 

 
Парична казна 

 
Член 84 

Во зависност од степенот на одговорноста на работ-
никот, условите под кои е направена повредата на ра-
ботните обврски и на работниот ред и дисциплина, по-
ранешната работа и однесување на работникот, тежи-

ната на повредата и нејзините последици, работодава-
чот може на работникот да му изрече парична казна, 
која не може да биде поголема од 15%  од последната 
исплатена месечна нето плата на работникот, во траење 
од еден до шест месеца. 

 
Форма на одлуката за откажување на договорот  

за вработување, односно на одлуката за  
паричната казна 

 
Член 85 

Одлуката за откажување на договорот за вработува-
ње, односно одлуката за изрекување на парична казна 
задолжително се дава во писмена форма, со образложе-
ние на основот и причината за откажување на догово-
рот за вработување, односно причината за  изрекување 
на паричната казна со правна поука. 
 

Надлежен орган за изрекување на отказ на 
договорот за вработување и на парична казна 

 
Член 86 

Одлуката за откажување на договорот за вработува-
ње и за изрекување на парична казна ја донесува рабо-
тодавачот или од него овластениот работник. 

 
Отказни рокови 

 
Член 87 

Работникот и работодавачот можат да го откажат 
договорот за вработување во законскиот или договорно 
определениот отказен рок. При одлучувањето страните 
мораат да  го почитуваат минималниот рок на траење 
на отказниот рок, одреден со овој закон, колективниот 
договор на ниво на дејноста, односно на ниво на рабо-
тодавач. 

 
Минимални отказни рокови 

 
Член 88 

(1) Ако работникот го откажува договорот за врабо-
тување, отказниот рок е еден месец. Со договорот за 
вработување или со колективниот договор може да би-
де договорен подолг отказен рок, меѓутоа не подолг од 
три месеца. 

(2) Ако работодавачот го откажува договорот за вра-
ботување на поединечен работник или на помал број ра-
ботници отказниот рок е еден месец, а два месеца во 
случај на престанок на работен однос на повеќе од 150 
работници или 5% од вкупниот број работници кај рабо-
тодавачот пред престанокот на работниот однос.  

 
Течење на отказниот рок 

 
Член 89 

Отказниот рок започнува да тече наредниот ден од 
денот по врачувањето на одлуката за отказ на догово-
рот за вработување. 

 
Паричен надоместок наместо 

отказен рок 
 

Член 90 
(1) Работодавачот и работникот можат да се догово-

рат за паричен надоместок наместо отказен рок. 
(2) Ако е постигнат договор за паричен надоместок 

наместо отказен рок работодавачот е должен парични-
от надоместок на работникот за целиот отказен рок да 
му го исплати со доставувањето на отказот, со денот на 
престанокот на работниот однос. 
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Приговор против одлуката за откажување на  
одлуката за откажување на договорот за  
вработување без отказен рок или за  
отстранување од кај работодавачот 

 
Член 91 

(1) Против одлуката за отказ на договорот за врабо-
тување без отказен рок или одлуката за отстранување 
од кај работодавачот, работникот има право на приго-
вор до органот на управување или работодавачот. 

(2) Приговорот се поднесува во рок од осум дена од 
денот на добивање на одлуката за откажување на дого-
ворот за вработување без отказен рок или одлуката за 
отстранување од кај работодавачот. 

(3) Одлуката по приговорот се донесува во рок од 
осум дена од денот на поднесувањето на приговорот. 

(4) Приговорот против одлуката за откажување на 
договорот за вработување без отказен рок  или одлука-
та за отстранување од кај работодавачот, во смисла на 
членовите 82 и 83 од овој закон, не ја задржува од из-
вршување одлуката за отказ, односно писмениот налог. 

(5) Кога не е донесена одлука по приговорот од ста-
вот (3) на овој член или кога работникот не е задоволен 
со одлуката донесена по приговорот, има право да по-
веде спор пред надлежниот суд во рок од 15 дена. 

(6) По барање на работникот синдикатот може да го 
застапува работникот во постапката по приговор. 

 
Права и обврски на страните за време  

на отказниот рок 
 

Член 92 
(1) За време на отказниот рок, работодавачот е дол-

жен да му овозможи на работникот отсуство од четири 
часа во текот на работната недела заради барање на но-
во вработување. 

(2) За време на отсуството од работа од ставот (1) 
на овој член работникот има право на надоместок на 
плата, согласно со колективен договор. 
 

Приговор против одлука за откажување на  
договорот за вработување со отказен рок 

 
Член 93 

(1) Против одлуката за отказ на договорот за врабо-
тување со отказен рок работникот има право на приго-
вор до органот на управување, односно работодавачот. 

(2) Приговорот се поднесува во рок од осум дена од 
денот на добивањето на одлуката за отказ на договорот 
за вработување. 

(3) Приговорот го одлага извршувањето на одлука-
та за отказ до донесувањето на конечната одлука по 
приговорот, која се донесува во рок од осум дена од де-
нот на поднесувањето на приговорот. 

(4) Кога не е донесена одлука по приговорот во ро-
кот од ставот (3) на овој член или кога работникот  не е 
задоволен со одлуката донесена по приговорот, има 
право да поведе спор пред надлежниот суд. 

(5) По барање на работникот синдикатот може да го 
застапува работникот во постапка по приговор. 

 
Застареност 

 
Член 94 

(1) Отказ на договорот за вработување од лични 
причини на страна на работникот, работодавачот може 
да  му даде на работникот во рок од три месеца од де-
нот на дознавањето за фактите кои се основа за давање 
на отказот, односно во рок од шест месеца од денот на 
настапувањето на фактите кои се основа за давање на 
отказот. 

(2) Отказ на договорот за вработување, работодава-
чот може да му даде на работникот поради сторено 
кривично дело на работа или во врска со работата, нај-
доцна до истекот на рокот за застареност утврден во 
закон за стореното кривично дело. 

 
Информирање и консултирање 

на работниците 
 

Член 94-а 
(1) Информирање на работниците значи пренос на 

податоци од страна на работодавачот до претставници-
те на работниците за да можат тие да се запознаат со 
истите и да ги истражат. 

(2) Консултирање значи размена на мислења и вос-
поставување дијалог меѓу претставниците на работни-
ците и работодавачот. 

(3) Обврската за информирање и консултирање се 
однесува на трговско друштво, јавно претпријатие и 
друго правно лице што имаат над 50 работници и на 
установи што имаат над 20 работници. 

(4) Информирањето и консултирањето опфаќа ин-
формирање за блиските и веројатните трендови на 
активностите на трговско друштво, јавно претпријатие 
и друго правно лице или установа и нивната економска 
состојба, за состојбата, структурата и веројатниот тек 
на вработување во трговско друштво, јавно претприја-
тие и друго правно лице или установата и за секоја 
предвидена мерка, особено кога постои закана за вра-
ботувањата, за одлуките кои можат да доведат до су-
штински промени во организација на работата или во 
договорните обврски. 

(5) Информациите се даваат во време, на начин и со 
содржина што се соодветни за да им се овозможи на 
претставниците на работниците да спроведат соодвет-
на анализа на истите и таму каде што е потребно да се 
подготват за консултирање.  

(6) Консултации ќе се спроведат: 
1) кога времето, методот и нивната содржина се со-

одветни; 
2) на релевантното ниво на раководство и претставу-

вање, во зависност од прашањата за кои се консултира; 
3) врз основа на информациите што ги обезбедува 

работодавачот во врска со информирањето и на мисле-
њето на претставниците на работниците; 

4) на начин што ќе им овозможи на претставниците 
на работниците да се сретнат со работодавачот и да до-
бијат одговор за секое мислење што можат да го под-
готват и 

5) во поглед на можноста за постигнување договор 
за одлуките во рамките на овластувањата на работода-
вачот. 

(7) Одредбите од членот 94-а на овој закон не се од-
несуваат на персоналот на бродови што пловат на отво-
рено море. 

 
Информирање и консултирање при колективни  

отпуштања од деловни причини 
 

Член 95 
(1) Доколку работодавачот има намера да донесе 

одлука за престанок на работен однос на поголем број 
работници од деловни причини, односно на најмалку 
20 работници за период од 90 дена при секој престанок 
на работен однос без оглед на вкупниот бројот на ра-
ботниците кај работодавачот, се смета за колективно 
отпуштање од деловни причини.  
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(2) Кога работодавачот има намера да спроведе ко-
лективни отпуштања тој е должен да започне постапка 
на консултации со претставниците на работниците, нај-
малку еден месец пред почетокот на колективното от-
пуштање и да ги обезбеди со сите релевантни инфор-
мации пред започнување на консултациите, заради по-
стигнување договор. 

(3) Консултациите на ставот (2) од овој член нај-
малку ги опфаќаат начините и средствата за избегнува-
ње на колективни отпуштања, намалување на бројот на 
отпуштени работници или за ублажување на последи-
ците преку прибегнување кон придружни социјални 
мерки со цел да помогнат на отпуштените работници 
повторно да се вработат или обучат. 

(4) За да им овозможат на претставниците на работ-
ниците да подготват конструктивни предлози, работо-
давачите во текот на консултациите навреме ги обезбе-
дуваат со сите релевантни информации, и тоа за: 

1) причините за планираните отпуштања; 
2) бројот и категориите на работници кои се отпу-

штаат; 
3) вкупниот број и категории на работници кои се 

вработени и 
4) периодот за кој планираните отпуштања треба да 

се случат. 
(5) Обврските за информирање и консултирање се 

применуваат без разлика дали одлуката за колективни 
отпуштања се донесува од работодавачот или од лице 
кое врши контрола на работодавачот. При разгледува-
ње на наводно прекршување на обврските од информи-
рање, консултирање и известување нема да се земе 
предвид секое оправдување на работодавачот кое се 
базира врз фактот дека трговско друштво, јавно прет-
пријатие и друго правно лице кое ја донело одлуката за 
колективни отпуштања не ги обезбедило бараните ин-
формации до работодавачот. 

(6) Работодавачот е должен по завршување на кон-
султациите од ставот (2) на овој член писмено да ја из-
вести службата надлежна за посредување при вработу-
вање, заради помош и услуги од посредување при вра-
ботувањето, согласно со закон. Ова известување ги со-
држи сите релевантни информации во врска со плани-
раните колективни отпуштања и за консултациите со 
претставниците на работниците предвидени во ставот 
(3) на овој член, особено за причините за отпуштањата, 
бројот на работниците кои се отпуштаат, вкупниот број 
работници кај работодавачот и периодот за кој отпу-
штањата треба да се случат.  

(7) Работодавачите доставуваат до претставниците 
на работниците копија од известувањето доставено до 
службата надлежна за посредување при вработување, 
по кое претставниците на работниците можат да доста-
ват свои предлози до службата надлежна за посредува-
ње при вработување. 

(8) Известувањето за планираните колективни отпу-
штања работодавачот е должен да го достави до служ-
бата надлежна за посредување при вработување, нај-
доцна до 30 дена пред донесувањето на одлуката за 
престанок на работниот однос на работниците. 

(9) Доколку рокот од ставот (7) на овој член е по-
краток од 60 дена, службата за посредување при врабо-
тување може да побара продолжување на рокот до 60 
дена по известувањето, ако проблемите кои произлегу-
ваат од планираните колективни отпуштања не можат 
да се решат во рамките на почетниот период. 

(10) Одредбите на овој член не се применуваат кај 
колективни отпуштања кои произлегуваат од прекину-
вање на дејностите на установата поради судска одлу-
ка, договорите за вработување на определено време и 
во тела на јавната администрација.  

Права и обврски во случај на отказ 
од деловни причини 

 
Член 96 

(1) Работодавачот, пред да го откаже договорот за 
вработување од деловни причини (технолошки, еко-
номски, организациони и слични промени), поради кои 
престанува потребата од вршење на определена работа, 
може на работникот да му понуди:   

1) вработување кај друг работодавач без огласува-
ње,  со преземање и склучување договор за вработува-
ње за вршење на работи кои одговараат на неговата 
стручна подготовка, односно квалификација;  

2) стручно оспособување (обука, преквалификација 
или доквалификација за работа кај истиот или кај друг 
работодавач) или 

3) нов договор за вработување. 
(2) Одредбата од ставот (1) точки 1, 2 и 3 на овој 

член не се однесува за вработување од трговско друшт-
во, односно трговец поединец во државен орган, јавно 
претпријатие, јавна установа, единица на локалната са-
моуправа и градот Скопје, фондови, агенции, заводи и 
други правни лица основани со закон. 

 
Испратнина 

 
Член 97 

(1) Во случај на откажување на договорот за врабо-
тување од деловни причини, работодавачот е должен 
на работникот да му исплати испратнина, и тоа : 

1) до пет години поминати во работен однос - во 
висина од една нето плата;  

2) од пет до десет години поминати во работен од-
нос - во висина од две нето плати; 

3) од десет до 15 години поминати во работен од-
нос - во висина од три нето плати; 

4) од 15 до 20 години поминати во работен однос -  
во висина од четири нето плати; 

5) од 20 до 25 години поминати во работен однос - 
во висина од пет нето плати и 

6) над 25 години поминати во работен однос - во 
висина од шест нето плати. 

(2) Основица за пресметка на испратнината е про-
сечната нето плата на работникот во последните шест 
месеца пред отказот, но истата да не биде помала од 50 
% од просечната нето плата исплатена по работник во 
Републиката во последниот месец пред отказот. 

(3) Под работен однос, во смисла на ставот (1) од 
овој член, се смета времето поминато во работен однос 
кај ист работодавач и работниот однос кај претходниот 
работодавач, на кој поради настаната статусна проме-
на, правен следбеник е последниот работодавач. 

(4) Испратнината се исплатува со денот на преста-
нокот на работниот однос. 

(5) Барањето, односно давањето на согласност за 
откажување од правото на испратнина од страна на ра-
ботодавачот, односно работникот се ништовни. 

 
Членот 98 е избришан. 

 
Отказ од страна на работодавачот 

 
Член 99 

Работодавачот може на работникот да му го откаже 
договорот за вработување, ако: 

1) на работникот со правосилна одлука му е забра-
нето да врши определени работи од работниот однос 
или ако му е изречена воспитна, заштитна или безбед-
носна мерка, поради која не може да врши работи по-
долго од шест месеца или ќе мора поради издржување 
на затворска казна да биде отсутен од работа повеќе од 
шест месеца и 

2) работникот не ја изврши успешно пробната работа. 
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Отказ од страна на работникот 
 

Член 100 
(1) Работникот може по истекот на три дена откако 

претходно писмено го предупредил работодавачот на 
исполнувањето на обврските, да му го откаже догово-
рот за вработување, ако: 

1) работодавачот повеќе од три месеца  не му обез-
бедува работа и така не му ја исплаќа определената 
плата; 

2) не му е овозможено вршење на работата заради 
одлука на надлежната инспекција  за забрана на врше-
ње на работниот процес или забрана на примена на 
средствата за работа подолго од 30 дена и работодава-
чот не му ја исплаќа законски определената плата; 

3) работодавачот најмалку три месеца исплаќа на-
малена плата за работата; 

4) работодавачот три пати последователно или во 
период од шест месеца не исплаќа плата за работата во 
законски, односно договорно определениот рок; 

5) работодавачот не ја обезбедува заштитата на ра-
ботникот при работа, а работникот претходно побарал 
отстранување на заканувачката непосредна и неизбеж-
на опасност за животот и здравјето; 

6) работодавачот го навредува и насилнички се од-
несува кон него или наспроти неговите предупредува-
ња не го спречува таквото однесување од страна на 
другите работници; 

7) работодавачот не му обезбедува еднаков третман 
со оглед на полот и 

8) работодавачот ништо не презел работникот да не 
стане жртва на полово вознемирување. 

(2) Работникот во случај на отказ заради однесува-
њата од ставот (1) на овој член има право на испратни-
на и на обештетување најмалку во висина на изгубена-
та плата за времето на отказниот рок. 

 
Забрана на отказ поради бременост, 

раѓање и родителство 
 

Член 101 
(1) Работодавачот не смее да го откаже договорот 

за вработување на работник за време на бременоста, 
раѓање и родителство  и отсуство поради нега и чување 
на деца. 

(2) Одредбата на ставот (1) од овој член се однесува 
и на случаите утврдени во членот 167 на овој закон. 

 
Престанување на важноста на договорот за  
вработување врз основа на судска пресуда 

 
Член 102 

(1) Ако судот донесе правосилна одлука со која е 
утврдено дека на работникот незаконски му престанал 
работниот однос, работникот има право да се врати на 
работа, ако тоа го бара. 

(2) Покрај враќањето на работа, работодавачот е 
должен на работникот да му исплати надомест на ште-
та, согласно со закон, колективен договор и договорот 
за вработување и да му уплати придонеси за задолжи-
телно социјално осигурување. 

(3) Надоместокот на штетата се намалува за изно-
сот на приходот кој работникот го остварил врз основа 
на работа, по престанокот на работниот однос. 

(4) Работникот кој го оспорува отказот може да ба-
ра судот, привремено, до завршувањето на спорот, да 
нареди негово враќање на работа. 

(5) Ако судот со правосилна одлука утврди дека на 
работникот незаконски му престанал работниот однос, 
а за работникот не е прифатливо да остане во работен 
однос, судот на барање на работникот ќе го определи 
денот на престанокот на работниот однос и ќе му досу-

ди надомест на штета, зависно од траењето на работни-
от однос, возраста, социјалната состојба и обврските за 
издржување кои ги има работникот. 

(6) Одлуката од ставот (1) на овој член судот може 
да ја донесе и на барање на работодавачот ако постојат 
околности кои оправдано укажуваат дека продолжува-
њето на работниот однос, со уважување на интересите 
на двете договорни страни, не е можен. 

(7) Работодавачот и работникот можат барањето за 
престанок на договорот за вработување да го поднесат 
до окончувањето на главната расправа пред првостепе-
ниот суд. 
 

Престанување на важноста на договорот за 
вработување поради утврдената трајна  

неспособност за работа 
 

Член 103 
Договорот за вработување престанува да важи ако 

под условите и на начин пропишани со закон е утврде-
но дека кај работникот дошло до губење на работната 
способност, со денот на доставувањето на правосилно 
решение за утврдување на изгубената работна способ-
ност. 

 
Прекин на договорот за работа поради 

возраст на работникот 
 

Член 104 
(1) Работодавачот го прекинува договорот за врабо-

тување на работникот кога работникот ќе наполни 64 
години возраст и 15 години пензиски стаж. 

(2) Работодавачот, на барање на  работникот  од 
ставот (1) може да му го продолжи договорот за врабо-
тување најмногу до 65 години возраст, доколку со за-
кон поинаку не е утврдено. 

 
VIII.  ПЛАЌАЊЕ НА РАБОТАТА 

 
Вид на плаќање 

 
Член 105 

(1) Работникот има право на заработувачка - плата, 
согласно со закон, колективен договор и договорот за 
вработување.  

(2) Плаќањето на работата по договорот за вработу-
вање мора да биде секогаш во парична форма. При 
исплатата, работодавачот мора да го почитува најни-
скиот износ определен со колективен договор, во сог-
ласност со закон, кој непосредно го обврзува работода-
вачот. 

(3) Платата е составена од основната плата, дел од 
платата за работната успешност и додатоците, ако со 
друг закон поинаку не е определено.  

(4) Работодавачот може на работникот да му испла-
ти 13-та плата, доколку работодавачот има можност да 
ја исплати. 

 
Основна плата, работна успешност 

и додатоци 
 

Член 106 
(1) Основната плата се определува земајќи ги пред-

вид барањата на работното место, за кое работникот го 
склучил договорот за вработување. 

(2) Работната успешност на работникот се опреде-
лува земајќи ги предвид домаќинскиот однос, квалите-
тот и обемот на вршењето на работата, за којашто ра-
ботникот го склучил договорот за вработување. 

(3) Додатоците се определуваат за посебните усло-
ви при работа, кои произлегуваат од распоредот на ра-
ботното време и тоа за  работа во смени, работа во по-
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делено работно време, ноќна работа, работа на дежурс-
тво, согласно закон продолжена работа, работа во ден 
на неделен одмор, работа во празници определени со 
закон и  додаток за работен стаж. 

 
Минимална плата 

 
Член 107 

Платата на работникот за работа со полно работно 
време не може да биде пониска од минималната плата 
утврдена според закон и колективен договор.   
 

Еднакво плаќање на мажи  
и на жени 

 
Член 108 

(1) Работодавачот е должен за еднаква работа со ед-
накви барања на работното место да исплаќа еднаква 
плата на работниците без оглед на полот. 

(2) Одредбите на договорот за вработување, коле-
ктивниот договор, односно општиот акт на работодава-
чот, кои се во спротивност со ставот (1) на овој член, се 
ништовни.  

 
Ден на исплаќањето 

 
Член 109 

(1) Платата се исплатува за периоди кои не смеат да 
бидат подолги од еден месец. 

(2) Платата се исплаќа најдоцна 15 дена по измину-
вањето на  исплатниот период. 

(3) Ако денот на исплаќањето е слободен ден, пла-
тата се исплаќа најдоцна идниот прв работен ден. 

(4) Работодавачот е должен претходно писмено да 
ги извести работниците за денот на исплаќањето и за 
секоја промена на денот на исплаќањето. 
 

Место и начин на исплаќањето 
на платата 

 
Член 110 

(1) Работодавачот е должен на работникот да му ја 
исплати платата до крајот на денот на исплаќање на во-
обичаеното место за исплата. 

(2) Ако платата се исплаќа преку банка на сметката 
на работникот или на друг безготовински начин, плата-
та мора да му биде на располагање на работникот на 
определениот ден за исплаќање, освен ако страните по-
инаку не се договориле. 

(3) Работодавачот е должен да му издаде на работ-
никот при секое исплаќање на платата како и до 31 ја-
нуари на новата календарска година писмена пресме-
тка на платата, придонесите од плата и надоместоците 
на платата за платниот период, односно за изминатата 
година од кои, исто така, се гледаат и пресметката и 
плаќањето на даноците и придонесите. 

(4) Трошоците во врска со исплатата на платата се 
на товар на работодавачот. 

 
Задржување и порамнување на 

исплаќањето на платата 
 

Член 111 
(1) Работодавачот може да го задржи исплаќањето 

на платата само во законски определените случаи. Си-
те одредби на договорот за вработување, кои определу-
ваат други начини на задржување на исплатата, се ни-
штовни. 

(2) Работодавачот не смее своите побарувања кон 
работникот без негова писмена согласност да ги порам-
ни со својата обврска за исплата на платата. 

(3) Работникот не смее да даде согласност од ставот 
(2) на овој член пред настанувањето на побарувањето 
на работодавачот. 

 
Надоместок на плата 

 
Член 112 

(1) Работникот има право на надоместок на платата 
за целото време на отсуство во случаите и во траење 
определени со закон, како и во случаите кога не работи 
од причини на страната на работодавачот. 

(2) Работодавачот е должен да му исплати надоместок 
на платата во случаите на отсутност од работа поради ко-
ристење на годишниот одмор, платениот вонреден одмор, 
дообразување, со закон определени празници и од работа 
слободните денови  и во случаите  кога работникот не ра-
боти од причини на страна на работодавачот.  

(3) Работодавачот исплаќа надоместок на платата и 
во случаите на неспособност на работникот за работа 
поради негова болест или повреди до 21 ден, а над 21 
ден се исплаќа на товар на здравственото осигурување. 
Во случај на отворање на ново боледување во рок од 
три дена од престанокот на претходното  боледување, 
работодавачот има право да побара од првостепената 
лекарска комисија да го потврди новото боледување 
или да го продолжи прекратеното старо боледување. 

(4) Работодавачот може да исплати на товар на дру-
гиот обврзник надоместок за платата, исто така, и во 
случај ако така е одредено со закон или друг пропис. 

(5) Ако работникот не може да ја врши работата по-
ради виша сила, има право на половина од платата, на 
која инаку би имал право, ако би работел. 

(6) Ако со овој закон или друг закон поинаку не е 
одредено, на работникот му припаѓа надоместок на 
платата во висина од неговата просечна плата од пос-
ледните 12 месеца. Доколку работникот во тој период 
не примал плата, му припаѓа надомест во висина на 
најниската плата. 

(7) Работодавачот е должен да му исплати на работ-
никот надоместок на плата за денови и часови, колку 
што изнесува работната обврска на работникот на де-
нот кога заради оправдани причини не работи. 

(8) Во случај на прекин на работниот процес од де-
ловни причини, работодавачот е должен на работникот 
да му издаде решение и да му плати 70% од платата за 
период до три месеца во тековната година. 

 
Надоместување на трошоците 

поврзани со работата 
 

Член 113 
(1) Работникот има право на надомест на трошоци 

поврзани со работата за: 
1) службено патување; 
2) теренски додаток; 
3) користење на приватен автомобил за службени 

патувања; 
4) одвоен живот од семејството и 
5) смрт на работникот или член на неговото семејство. 
(2) Работникот има право на отпремнина при одење 

во пензија, како и  јубилејни награди. 
(3) Висината, основицата и рокот за пресметување 

и исплата на надоместокот на овие трошоци се утврду-
ва со закон и  колективен договор. 

(4) Работодавачот на свој трошок на работниците 
може да им организира превоз до и од работното ме-
сто, како и исхрана за време на работа. 

(5) Трошоците за исхрана од ставот 4 на овој член 
можат да изнесуваат најмногу до 20% од просечната 
нето плата по работник исплатена во претходната годи-
на, а трошоците за превоз во висина на стварните тро-
шоци во јавниот собраќај. 
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Исплата на приправниците 
 

Член 114 
Работникот - приправник има право на плата опре-

делена според закон и колективен договор, но не по-
малку од 40% од основната на работното место за кое 
се оспособува. 

 
Застарување на побарувањата 

од работен однос 
 

Член 115 
Паричните побарувања од работен однос застарува-

ат во рок од три години од денот на настанувањето на 
обврската. 

 
IX. РАБОТНО ВРЕМЕ 

 
Полно работно време 

 
Член 116 

(1) Полното работно време не смее да биде подолго 
од 40 часа неделно. 

(2) Работната недела по правило трае пет работни 
дена. 

(3) Со закон, односно со колективен договор може 
да се одреди како полно работно време, работното вре-
ме кое е пократко од 40 часа неделно, меѓутоа не по-
малку од 36 часа неделно. 

(4) Со закон или други прописи во согласност со за-
кон, или со колективен договор може да се определи за 
работните места, кај кои постојат поголеми опасности 
од повреди или здравствени оштетувања, полното ра-
ботно време да трае помалку од 36 часа неделно. 

(5) Ако полното работно време не е определено со 
закон или колективен договор, се смета како полно ра-
ботно време, работното време од 40 часа неделно. 

(6) Работодавачот е должен да води евиденција за 
полното работно време. 

(7) Работодавач кој има над 25 вработени и кај кого 
процесот на работата се врши на една локација е дол-
жен да води електронско евидентирање на полното ра-
ботно време и на прекувремената работа. 

 
Прекувремена работа 

 
Член 117 

(1) Работникот е должен на барање на работодава-
чот да врши работа преку полното работно време (пре-
кувремена работа): 

1)  во случаи на исклучително зголемување на обе-
мот на работата; 

2) ако е потребно продолжување на деловниот или 
производниот процес; 

3) ако е нужно да се отстрани оштетување на средс-
твата за работа, што би предизвикало прекинување на 
работата; 

4) ако е потребно да се обезбеди безбедност на лу-
ѓето и имотот, како и  безбедноста на прометот и  

5) во други случаи определени со закон или коле-
ктивен договор. 

(2) Прекувремената работа може да трае најмногу 
осум часа во текот на една недела и најмногу 190 часа 
годишно, освен за работите кои поради специфичниот 
процес на работа не можат да се прекинат или за кои 
нема услови и можности да се организира работата во 
смени. 

(3) За работниците од Министерството за внатреш-
ни работи, кои вршат посебни должности и овластува-
ња согласно со посебен закон, прекувремената работа 
може да трае подолго од 190 часа годишно, поради из-
вршување на итни и неодложни работи, по претходно 
дадена писмена  согласност на работникот. 

 (4) На работникот кој работел над 150 часа подолго 
од полното работно време, а не отсуствувал од работа 
повеќе од 21 ден во текот на годината, кај истиот рабо-
тодавач, работодавачот е должен да му исплати покрај 
додатокот на плата и бонус во висина од една просечна 
плата во Републиката. 

(5) Работодавачот е должен да води посебна еви-
денција за прекувремената работа и часовите за преку-
времената работа посебно да ги наведе во месечната 
пресметка на платата на работникот. 

(6) Работодавачот е должен за секое воведување на 
прекувремената работа писмено да го извести подрач-
ниот државен инспектор на трудот. 

(7) Ако работодавачот воведува прекувремена рабо-
та подолго од ставот (2) на овој член е должен да извр-
ши прераспоредување на работното време или воведу-
вање на нови смени. 

 
Дежурство во здравството 

 
Член 118 

Дежурството во здравствените установи се уредува 
со прописите од областа на здравството. 

 
Дополнително работење во случаи на 

природна или друга несреќа 
 

Член 119 
Работникот е должен да ја врши работата преку 

полното или договорното пократко работно време на 
своето работно место или други работи во врска со от-
странување или спречувањето на последиците, во слу-
чаите на природна или друга несреќа, ако таа несреќа 
непосредно се очекува. Таквата работа може да трае 
додека е неопходно да се спасат човечките животи, да 
се заштити здравјето на луѓето или да се спречи непо-
правливата материјална штета. 

 
Забрана на вршење работа подолго 

од полното работно време 
 

Член 120 
Работодавачот не смее да наложи работа подолго 

од полното работно време: 
1) ако работата може да се изврши со соодветна ор-

ганизација или распределба на работата, распоредува-
ње на работното време или воведување на нови смени; 

2) на работникот жена, во согласност со одредбите 
на овој закон поради заштита на бременоста, раѓање и 
родителството;  

3) на мајка со дете до три години старост и само-
хран родител со дете до шест години старост, освен ако 
работникот даде писмена изјава дека доброволно се 
согласува со прекувремена работа; 

4) на повозрасен работник; 
5) на работник кој не наполнил 18 години возраст; 
6) на работникот на кој врз основа на мислење на 

лекарската комисија поради таквото работење ќе му се 
влоши здравствената состојба; 

7) на работникот кој има полно работно време по-
кратко од 36 часа неделно поради работа на работното 
место, каде што опстојуваат поголеми опасности од по-
вреди или здравствени оштетувања и 

8) на работникот кој работи помалку од полното ра-
ботно време (скратено работно време) во согласност со 
прописите за пензиско и инвалидско осигурување (ин-
валидност), прописите за здравствено осигурување 
(медицинска рехабилитација) или други прописи (ро-
дителски обврски). 
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Дополнително работење 
 

Член 121 
(1) Работникот, кој работи полно работно време, 

може по исклучок да склучи договор за вработување со 
скратено работно време со друг работодавач, меѓутоа 
најмногу за десет часа неделно, со претходна соглас-
ност на работодавачите, каде што е вработен со полно 
работно време.  

(2) Обврзен составен дел на договорот за вработу-
вање според ставот (1) на овој член е договорот за на-
чинот на остварувањето на правата и обврските од овој 
работен однос со оглед на правата и обврските на ра-
ботникот кај работодавачот, каде што е вработен со 
полно работно време. 

(3) На работникот, кој склучува договор за вработу-
вање според ставот (1) на овој член, престанува да му ва-
жи договорот за вработување во согласност со овој за-
кон, по изминувањето на договореното време, или ако е 
повлечена согласноста на работодавачот, каде што ра-
ботникот е во работен однос со полно работно време. 
 

Скратено работно време во 
посебни случаи 

 
Член 122 

(1) Работникот кој работи помалку од полното ра-
ботно време (скратено работно време) во согласност со 
прописите за пензиско и инвалидско осигурување (ин-
валидност), прописите за здравствено осигурување 
(медицинска рехабилитација) и остварува права од за-
должителното социјално осигурување кога би работел 
со полно работно време. 

(2) Работникот од ставот (1) на овој член, кој рабо-
ти помалку од полното работно време, има право на 
плаќање за работата според стварните работни обвр-
ски, како и други права и обврски од работниот однос 
како работникот кој работи полно работно време, ако 
со овој закон поинаку не е определено. 

 
Скратено работно време во посебни  

услови 
 

Член 122-а 
(1) На работникот кој работи на особено тешки, на-

порни и штетни по здравјето работи, а чие штетно влија-
ние врз неговото здравје, односно работна способност не 
може во целост да се отстрани со заштитни мерки, ра-
ботното време му се скратува сразмерно на штетното 
влијание врз неговото здравје, односно работна способ-
ност, во согласност со закон и колективен договор. 

(2) При остварување право на плата и другите права 
од работен однос, скратеното работно време од ставот 
(1) на овој член се изедначува со полното работно време. 

(3) Како особено тешки, напорни и штетни по 
здравјето работи се сметаат: особено тешка физичка 
работа; работа под зголемен атмосферски притисок; 
работа под зголемена бучавост; работа во вода или вла-
га; работа изложена на јонизирачки зрачења; работа со 
болни од заразни болести и со заразни материјали; ра-
бота на хируршки интервенции во операциони сали; 
работа во областа на психијатријата; работа со лица со 
најтешки пречки во психичкиот развиток; работа во суд-
ска медицина и патолошка анатомија; работа со нагризу-
вачки материјали; работа на летачки персонал; балетски 
изведби; музичари на дувачки инструменти; играорци и 
оперски солисти; работа во близина на напон или под 
напон  и работа на височина или длабочина. 

(4) Одобрение за работа со скратено работно време 
од ставот (3) на овој член дава министерот надлежен за 
работите од областа на трудот, врз основа на претход-
но прибавено мислење од здравствена установа која 
врши дејност медицина на трудот и  мислење од инс-
пекција на трудот. 

(5) Барање за покренување на постапка за добивање 
на одобрение за работа со скратено работно време мо-
же да поднесе работникот или синдикалната организа-
ција до работодавачот. 

(6) Здравствената установа која врши дејност меди-
цина на трудот и инспекцијата на трудот мислењето од 
ставот (4) на овој член го доставуваат врз основа на 
претходно изготвен и доставен елаборат од работода-
вачот.  

(7) Барање за добивање одобрение за работа со 
скратено работно време поднесува работодавачот до 
министерството надлежно за работите од областа на 
трудот. 

(8) Кон барањето за добивање одобрение од ставот 
(4) на овој член работодавачот доставува мислење од 
здравствена установа која врши дејност медицина на 
трудот и  мислење од инспекција на трудот. 

(9) Доколку инспекцијата на трудот утврди дека по-
стојат условите од ставот (1) на овој член, со решение 
ќе му нареди на работодавачот да покрене постапка за 
утврдување на скратено работно време. 

(10) Работникот кој работи на работи од ставот (1) 
на овој член не смее да работи на тие работи прекувре-
мено, ниту може да се вработи кај друг работодавач на 
истите работи, за времето за кое работи со скратено ра-
ботно време.  

 
Распоредување на работното време 

 
Член 123 

(1) Распоредувањето и условите за времено прерас-
поредување на работното време се одредуваат со закон, 
колективниот договор или договорот за вработување. 

(2) Работодавачот мора во писмена форма да го из-
вести работникот за временото прераспоредување на 
работното време најмалку еден ден пред тоа. 

(3) При распоредување на полното работно време 
работникот не смее да биде  распореден на помалку од 
четири работни дена во неделата. 

(4) Распоредувањето на работното време се врши 
според природата или организацијата на работата или 
потребите на корисниците. При распоредување, како и 
временото прераспоредување на полното работно вре-
ме, работното време не смее да трае повеќе од 40 часа 
неделно и не помалку од четири часа дневно. 

(5) При распоредување, како и временото прераспо-
редување на работното време се зема предвид работно-
то време како просечна работна обврска во периодот, 
кој не смее да биде подолг од шест месеца. 

(6) Одредбата од членот 120 на овој закон за забра-
на на работа преку полното работно време важи, исто 
така, и во случај на нееднакво распоредување или пре-
распоредување на работното време. 
 

Прераспределба на работното време 
 

Член 124 
(1) Прераспределбата на работното време може да 

се изврши кога тоа го бара природата на дејноста, од-
носно работите и задачите.  

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, прерас-
пределбата на работното време се врши така што вкуп-
ното работно време на работникот во просек да не биде 
подолго од 40 часа во работната недела во текот на го-
дината. 
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Работа во смени 
 

Член 124-а 
(1) Работодавачот може да ја организира работата и 

во смени. 
(2) Работа  во  смени значи секоја метода на органи-

зирање на работата во смени во која работниците се 
сменуваат  едноподруго на исто работно место во сог-
ласност со одреден план и кое може да биде континуи-
рано или со прекини, вклучувајќи ја потребата за ра-
ботниците да работат во различно време во даден пери-
од на денови или недели. 

(3) Планот од ставот (2) на овој член се доставува и 
до синдикалната организација кај работодавачот, нај-
малку 10 работни дена пред примената на планот. 

 
Распоред на работното време 

 
Член 125 

(1) Распоредот на работното време го утврдува ра-
ботодавачот. 

(2) Распоредот на работното време во областа на со-
обраќајот и врските, прометот на стоки, здравството, 
социјалната и детската заштита, образованието и во 
другите јавни установи, комуналните дејности, угости-
телството, туризмот и занаетчиството се утврдува со 
одлука на органот на државната управа од соодветната 
област. 

 
Пресметување на работното време 

 
Член 126 

(1) Работникот кој поради прераспоредување на ра-
ботното време и кој во времето пред престанувањето 
на работниот однос во календарската година поминал 
повеќе работни часа на работа, отколку што е тоа одре-
дено за работата со полно работно време, може да бара, 
веќе одработените работни часови да му се пресметаат 
во работни денови со полно работно време. 

(2) Според ставот (1) на овој член пресметаните де-
нови се сметаат во работен стаж на работникот, како ко-
га би ги поминал на работа. Вкупниот работен стаж во 
календарската година не смее да надминува 12 месеца. 

 
Ноќна работа 

 
Член 127 

(1) Ноќна работа се смета работењето во ноќно време.  
(2) Ноќно време е периодот меѓу 22,00 часот и 6,00 

часот наредниот ден.  
(3) Работодавачот, кој користи редовно работници 

за ноќна работа е должен да ја извести инспекцијата на 
трудот. 

 
Права на работниците кои работат  

ноќно време 
 

Член 128 
(1) Работникот кој работи ноќе барем три часа од 

својата редовна дневна работна обврска, односно ра-
ботникот кој одработува ноќе третина од полното ра-
ботно време од својата годишна работна обврска, има 
право на посебна заштита за ноќна работа. 

(2) Ако на работник заради ноќна работа според 
мислење на лекарската комисија заради таквото рабо-
тење би можела да му се влоши здравствената состојба, 
работодавачот е должен да го ангажира на соодветна 
работа дење. 

(3) Работодавачот, на негов трошок  е должен на ра-
ботниците кои работат ноќно време да им обезбеди: 

1) подолг одмор; 
2) соодветна храна; 

3) стручно раководство на работниот, односно про-
изводниот процес и 

4) лекарски прегледи, пред нивно ангажирање во 
ноќна работа и во редовни временски периоди утврде-
ни со закон. 

(4) Ако работата се врши во смени, работодавачот е 
должен да обезбеди периодично менување на работни-
ците. 

(5) Работодавачот не смее да го распореди на ноќна 
работа работникот на  кој нема да му обезбеди услови 
за превоз до и од работа. 

 
Ограничувања на работата  

ноќно време 
 

Член 129 
  Работното време на работникот кој работи ноќе на 

работно место, каде што постојат поголеми опасности 
од повреди или здравствени оштетувања, не смее да 
трае повеќе од осум часа дневно.  

 
Консултирање со синдикатот 

 
Член 130 

Работодавачот е должен пред воведувањето на ноќ-
ната работа, ако ноќната работа редовно се врши со ра-
ботници кои работат ноќе најмалку еднаш годишно, да 
се консултира со репрезентативниот синдикат кај рабо-
тодавачот, а ако таков нема, со работничкиот претстав-
ник за одредување на времето, коешто се смета како 
време на ноќното работење, за облиците на организи-
рање на ноќното работење, за мерките за заштита при 
работа, како и мерки од социјалната заштита. 

 
Ноќна работа на жените во индустријата 

и градежништвото 
 

Член 131 
(1) Работничка од областа на индустријата и гра-

дежништвото не може да се распореди на работа ноќе 
ако работата во тоа време би оневозможила да оствари 
одмор од најмалку седум часа во времето меѓу 22,00 
часот и 5,00 часот наредниот ден. 

(2) Забраната од ставот (1) на овој член не се одне-
сува на работничка која има посебни овластувања и од-
говорности или која врши работи на здравствена, соци-
јална и друга заштита на работници. 

(3) По исклучок од одредбата на ставот (1) од овој 
член, на работничка може да и се определи да работи 
ноќе кога е неопходно да се продолжи работата преки-
ната од виша сила и кога е потребно да се спречи ште-
тата на суровини или на друг материјал. 

(4) Работничката може да биде распоредена на ра-
бота ноќе и кога тоа го бараат особено сериозни еко-
номски, социјални и слични околности под услов рабо-
тодавачот за воведување на таква работа да добие сог-
ласност од органот на државната управа надлежен за 
работите на трудот. 

 
X.  ПАУЗИ И ОДМОРИ 

 
Пауза за време на работното  

време 
 

Член 132 
(1) За време на дневното работно време работникот 

кој работи шест часа и подолго од шест часа има право 
на пауза во траење од 30 минути. 

(2) Работникот кој работи со пократко работно вре-
ме, меѓутоа најмалку четири часа дневно, има право на 
пауза во траење од 15 минути . 
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(3) Должината на паузата во случај на нееднакво 
распоредување или времено прераспоредување на ра-
ботното време се одредува пропорционално на должи-
ната на дневното работно време. 

(4) Паузата може да се одреди дури по два часа рабо-
та и најдоцна три часа пред крајот на работното време. 

(5) Времето на паузата во текот на работниот ден се 
засметува во работното време и за истото се исплатува 
плата. 

 
Дневен одмор 

 
Член 133 

Работникот има право на дневен одмор од најмалку 
12 часа непрекинато во текот на 24 часа. 

 
Неделен одмор 

 
Член 134 

(1) Работникот има право на неделен одмор во трае-
ње од најмалку 24 часа непрекинато, плус 12 часа дне-
вен одмор од членот 133 на овој закон. 

(2) Ден на неделен одмор по правило е недела или 
друг ден во неделата.  

 
Посебности на начинот на 

вршење на работата 
 

Член 135 
Во случаите кога работното време не е можно одна-

пред да се распореди, односно кога работникот сам си 
го распоредува работното време самостојно (деловодни 
лица, работници кои водат работни единици и имаат 
овластувања за самостојни одлучувања и работници 
кои вршат работа дома), работодавачот  не е должен да 
ги земе предвид одредбите на овој закон во однос на 
ограничувањата на работното време, ноќната работа, 
одморот, дневниот и неделен одмор, под услов,  на ра-
ботниците да им е обезбедена заштита при работата. 
 

Можности на поинакво уредување 
со колективните договори 

 
Член 136 

(1) Со колективните договори може да се определи 
временското ограничување на работните обврски на 
работникот кој работи ноќе, определени со членот 129 
на овој закон, да се земат во обѕир како просечно огра-
ничување во периодот подолг од четири месеца, меѓу-
тоа не подолг од шест месеца. 

(2) Со колективните договори може да се одреди 
дневниот и неделниот одмор во просечно минимално 
траење, како што го определува закон, во случаите на 
сменското работење да го обезбедува во подолг вре-
менски период, меѓутоа не подолг од шест месеца. 

(3) Во дејностите, односно за работните места или 
професиите во случаите од ставот (4) на овој член, мо-
же да се определи дневниот или неделниот одмор во 
просечно минимално траење, како што го одредува за-
кон, да го обезбедува во подолг временски период, кој 
не смее да биде подолг од шест месеца. 

(4) Според ставот (3) на овој член може да се обез-
беди правото на  дневниот или неделен одмор во дејно-
стите, односно за работните места или професии во 
случаите: 

1) каде што природата на работата бара постојано 
присуство  

2) каде што природата на дејноста бара континуи-
рано обезбедување на работа или услуги или 

3) на предвидениот нееднаков или зголемен обем 
на работа. 

Годишен одмор 
 

Член 137 
(1) Работникот има право на платен годишен одмор 

од најмалку 20 работни дена. 
(2) Годишниот одмор од ставот 1 на овој член со 

колективен договор или договор за вработување може 
да се продолжи до 26 работни дена. 

(3) Повозрасен работник од член 179 на овој закон, 
инвалид, работник со најмалку 60% телесно оштетува-
ње и работник кој негува и чува дете со телесен или ду-
шевен недостаток има право на уште три работни дена 
годишен одмор. 

(4) Работодавачот е должен на работникот да му изда-
де решение за правото на користење на годишен одмор. 

 
Определување на траењето на 

годишниот одмор 
 

Член 138 
(1) Траењето на годишниот одмор определен со 

членот 137 на овој закон се определува според времето 
поминато во работен однос, условите за работа и други 
критериуми утврдени со колективниот договор. 

(2) Празниците, саботите и неделите и слободните 
денови, отсуствата поради боледување,  како и другите 
случаи на оправдано отсуство од работа не се пресме-
туваат во деновите на годишниот одмор. 

(3) Како ден на годишен одмор се смета секој рабо-
тен ден кој е според распоредот на работното време кај 
работодавачот за конкретниот работник одреден како 
работен ден. 

 
Стекнување право на  

годишен одмор 
 

Член 139 
Работникот кој за првпат заснова работен однос, се 

стекнува со правото на цел годишен одмор, кога ќе ос-
твари непрекината работа од најмалку шест месеца, без 
оглед на тоа дали работникот работи полно работно 
време или пократко работно време од полното. 

 
Право на пропорционален дел 

од годишниот одмор 
 

Член 140 
Работникот има право на користење на пропорцио-

нален дел на годишниот одмор во вкупен износ од по 
два дена за секој месец работа, ако: 

1) во календарската година во која склучил работен 
однос не се стекнал со правото на целосен годишен од-
мор и 

2) му престанал работниот однос пред изминување-
то на рокот, по истекувањето на кој би добил право на 
целосен годишен одмор. 

 
Користење на годишниот  

одмор 
 

Член 141 
(1) Годишниот одмор по правило се користи во те-

кот на календарската година. 
(2) Годишниот одмор може да се користи и во два 

дела, со тоа што првиот дел мора да трае најмалку 12 
работни дена. 

(3) Работодавачот е должен на работникот да му 
обезбеди искористување на 12 работни дена годишен 
одмор до крајот на тековната календарска година, а 
остатокот до 30 јуни идната година. 
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(4) Годишниот одмор којшто не бил искористен во 
тековната календарска година заради отсутност поради 
боледување или повреда, породилен одмор или одмор 
за нега и чување на дете, работникот има право да го 
искористи до 30 јуни идната календарска година. 

(5) Работникот кој работи во странство може во це-
лост да го искористи годишниот одмор до крајот на ид-
ната календарска година, ако е така определено со ко-
лективниот договор на работодавачот. 

 
Определување и користење на годишен одмор во 

областа на образованието и науката 
 

Член 142 
Должината и начинот на користењето на годишни-

от одмор во установите од областа на образованието и 
науката се уредуваат со прописите од областа на обра-
зованието и науката. 

 
Користење на годишен одмор во случај на  
склучување на договор за вработување со  

друг работодавач 
 

Член 143 
(1) Работникот го користи годишниот одмор кај рабо-

тодавачот кај кого стекнал право на негово користење, 
освен ако со работодавачот поинаку не се договорил. 

(2) По престанувањето на работниот однос работо-
давачот е должен да му даде на работникот потврда за 
искористен годишен одмор. 

 
Начин на користење на 

годишниот одмор 
 

Член 144 
(1) Годишниот одмор се користи земајќи ги пред-

вид потребите на работниот процес, како и можностите 
за одмор и рекреација на работникот водејќи сметка за 
неговите семејни обврски. 

(2) Работникот има право еден ден од годишниот 
одмор да го искористи на ден којшто самиот ќе го 
определи, ако тоа посериозно не го загрозува работни-
от процес, за што мора да го извести работодавачот 
најдоцна  три дена пред користењето. 

 
Член 145 

(1) Работникот по престанувањето на работниот од-
нос по кој било основ има право на обештетување за 
неискористениот годишен одмор. 

 (2) Ништовна е каква било спогодба со која работ-
никот би се откажал од правото на годишен одмор. 

 
Платен одмор 

 
Член 146 

(1) Работникот има право на платен одмор заради 
лични и семејни  околности (за склучување на брак, ра-
ѓање на дете (само за таткото) и/или смрт на близок 
роднина), до седум работни дена.    

(2) Деновите на платениот одмор од ставот (1) на 
овој член се утврдуваат со колективен договор и по си-
те основи од ставот (1) на овој член не може да изнесу-
ваат повеќе од седум работни дена. 

 
Неплатено отсуство 

 
Член 147 

(1) Работникот може да отсуствува од работа без 
надомест на плата и придонеси од плата во случаите и 
под условите утврдени со колективен договор, но нај-
долго три месеца во текот на календарската година.    

(2) За време на неплатеното отсуство на работникот 
му мируваат правата и обврските од работниот однос. 

 
Отсуство од работа поради празнување 

 
Член 148 

(1) Работникот има право на отсуство од работа со 
надоместок на плата за празниците на Република Маке-
донија, коишто се определени како слободни денови од 
работа и за другите со закон определени слободни де-
нови. 

(2) Правото од ставот (1) на овој член на работни-
кот може да му се ограничи, ако работниот, односно 
производниот процес се одвива непрекинато или при-
родата на работата бара вршење на работата и на праз-
ничен ден. 

 
Отсуство од работа поради неспособност 
за работа поради заболување или повреда 

 
Член 149 

Работникот има право на отсуство од работа со на-
доместок на плата во случаи на времена неспособност 
за работа поради заболување или повреда и во други 
случаи во согласност со прописите на здравственото 
осигурување. 

 
Отсуство од работа заради вршење на 

функции или обврски од посебни закони 
 

Член 150 
(1) Право на отсуство од работа со надоместок на 

плата има работникот заради вршење на непрофесио-
нална функција, на која бил избран на  непосредни др-
жавни избори, функции, односно должности на кои е 
именуван од страна на судот, како и работникот кој е 
повикан на должноста воен обврзник, како и на изведу-
вање на одбранбени должности и должностите на за-
штита и спасување, освен служење на воениот рок, или 
е без вина повикуван од управни или судски органи 
(државни советници, членови на општински совети, со-
ветници на општини, судии-поротници, судски вешта-
ци, проценители, преведувачи, воени обврзници и дру-
го), на товар на органот или  установата каде што ја вр-
ши функцијата, односно каде што ја извршува обврска-
та од посебен закон. 

(2) Работникот кој доброволно дава крв има право 
на отсуство од работа на два последователни работни 
дена за секое  давање крв. 

 
Мирување на работниот однос на работник 
избран или именуван на државна или јавна  

функција 
 

Член 151 
На работник кој е избран или именуван на државна 

или јавна функција, утврдена со закон, а чие вршење 
бара привремено да престане да работи кај работодава-
чот, му мирува работниот однос за време на вршење на 
функцијата и има право, во рок од 15 дена по престану-
вањето на функцијата што ја вршел, да се врати на ра-
бота кај работодавачот за вршење на работи кои одго-
вараат на неговиот степен на стручна подготовка. 
 

Мирување на работен однос на работник 
упатен на работа во странство 

 
Член 152 

(1) На работник кој е упатен на работа во странство 
во рамките на меѓународно-техничка соработка, про-
светно-културна и научна соработка, во дипломатски и 
конзуларни претставништва, на стручно усовршување 
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или образование со согласност и за потребите на рабо-
тодавачот, му мирува работниот однос и има право во 
рок од 15 дена од денот на престанувањето на работата 
во странство да се врати на работа кај работодавачот за 
вршење на работи кои одговараат на неговиот степен 
на стручна подготовка. 

(2) На здравствените работници и здравствените со-
работници вработени во здравствени установи, упатени 
во хуманитарни или мировни операции во медицински 
тимови надвор од територијата на Република Македо-
нија и на воените обврзници од резервниот состав на 
Армијата на Република Македонија - активен резервен 
персонал, ангажирани во единиците на Армијата на Ре-
публика Македонија заради учество во мировни опера-
ции надвор од територијата на Република Македонија 
согласно со закон, а чие упатување, односно ангажира-
ње бара привремено да престанат да работат кај рабо-
тодавачот во траење до осум месеци, им мирува работ-
ниот однос за време додека трае нивното упатување, 
односно ангажирање и имаат право во рок од 15 дена 
по престанокот на упатување, односно ангажирање да 
се вратат кај работодавачот за вршење на работи кои 
одговараат на нивниот степен на стручна подготовка. 

(3) На работник чиј брачен другар е упатен на работа 
во странство во случаите од ставот (1) на овој член, на 
негово барање, му мирува работниот однос и има право 
во рок од 15 дена од денот на престанувањето на работа-
та на неговиот брачен другар во странство да се врати на 
работа кај работодавачот за вршење работи кои одгова-
раат на неговиот степен на стручна подготовка.  

 
Обврска за вршење на друга работа поради исклу-
чителни околности (природни и други несреќи) 

 
Член 153 

Во случаите на природни или други несреќи, ако 
таква несреќа се очекува или во други исклучителни 
околности, кога е загрозен животот и здравјето на луѓе-
то или имотот на работодавачот, може видот или ме-
стото на вршење на работата, определени со договорот 
за вработување, времено да се променат, исто така, и 
без согласност на работникот, меѓутоа само додека тра-
ат таквите околности. 

 
Образование на работниците 

 
Член 154 

(1) Работникот има право и должност на постојано 
образование, дошколување и оспособување во соглас-
ност со потребите на работниот процес, со цел на одр-
жување, односно унапредување на способноста за ра-
бота на работното место, како и зачувување на работ-
ното место. 

(2) Работодавачот е должен да им обезбеди образо-
вание, дошколување и оспособување на работниците, 
ако тоа го  бараат потребите на работниот процес или, 
ако со образованието, дошколувањето или оспособува-
њето може да се избегне откажувањето на договорот за 
вработување од лична или деловна причина. Во соглас-
ност со потребите на образованието, дошколувањето 
или оспособувањето на работниците работодавачот 
има право работникот да го упати на образование, до-
школување или оспособување, а работникот има право 
и сам да се пријави. 

(3) Траењето на образованието, дошколувањето и 
оспособувањето на работниците, како и правата и об-
врските на договорните страни пред и по  завршување-
то на образованието, дошколувањето и оспособување-
то на работниците се уредуваат со посебен договор или 
со колективен договор. 

(4) Работникот и работничкиот претставник имаат 
право на синдикално образование, согласно со коле-
ктивен договор. 

 
Право на платено отсуство од работа 

заради образование 
 

Член 155 
(1) Работникот кој се образува, дошколува или ос-

пособува во согласност со членот 154 на овој закон, ка-
ко и работникот кој се образува, дошколува или оспо-
собува од сопствен интерес, има право на платено 
отсуство од работа заради полагање на испити. 

(2) Ако со колективниот договор, договорот за вра-
ботување или посебен договор за образование правото 
од ставот (1) на овој член не е конкретно определено, 
работникот има право на платено отсуство од работа за 
деновите, кога првпат полага испити. 

 
XI.  НАДОМЕСТ НА ШТЕТА 

 
Одговорност на работниците за штетата 

 
Член 156 

(1) Работникот кој на работа или во врска со рабо-
тата намерно или од тешка небрежност му предизвика 
штета на работодавачот е должен да ја надомести. 

(2) Ако повеќе работници предизвикаат штета секој 
меѓу нив е одговорен за оној дел на штетата што го 
предизвикал. 

(3) Ако за секој работник не е можно да се утврди 
колкав дел од штетата предизвикал, сите работници се 
еднакво одговорни и ја надоместуваат  штетата во ед-
накви делови. 

(4) Ако повеќе работници предизвикале штета со 
намерно казниво дејствие, за штетата се солидарно од-
говорни. 

(5) Ако работникот на работа или во врска со рабо-
тата намерно или од крајно  невнимание му предизвика 
штета на трето лице, работодавачот е должен на тоа 
лице да му ја надомести штетата, а работникот е дол-
жен да ја надомести штетата на работодавачот. 

 
Паушално обештетување 

 
Член 157 

Ако утврдувањето на  висината на штетата би пре-
дизвикало несразмерни трошоци, обештетувањето мо-
же да се определи во паушален износ, ако случаите на 
штетните дејствија на работникот и висината на пау-
шалното обештетување се определени со колективен 
договор. 

 
Намалување на обештетувањето и простување  

на плаќањето на обештетувањето 
 

Член 158 
Со колективен договор за работникот можат да се 

определат начинот и условите за намалување или про-
стување од плаќањето на обештетувањето. 
 

Одговорност на работодавачот 
за обештетување 

 
Член 159 

(1) Ако на работникот му е предизвикана штета при 
работа или во врска со работата, работодавачот е дол-
жен да му ја надомести штетата, според општите пра-
вила  на одговорност за надоместок на штетата. 

(2) Одговорноста за обештетување на работодава-
чот  се однесува, исто така, и на штетата која работода-
вачот ја предизвикал со кршењето на правата на работ-
никот од работниот однос. 
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XII. ПОСЕБНА ЗАШТИТА 
 

Забрана за вршење на подземни работи 
 

Член 160 
(1) Работничките не смеат да вршат подземни рабо-

ти во рудниците. 
(2) Забраната од ставот (1) на овој член не се одне-

сува на работничките: 
1) кои се раководни лица, односно водат работни 

единици и имаат овластувања за самостојни полноваж-
ни одлуки; 

2) кои мораат поради стручно образување да поми-
нат одредено време на пракса  на подземни работи во 
рудниците и 

3) кога се вработени во здравствените или социјал-
ните служби и други случаи, кога мораат да одат на 
подземни работи во рудник заради вршење на работи 
кои не се физички. 

 
Заштита на работниците поради 

бременост и родителство 
 

Член 161 
(1) Работниците поради бременост и родителство 

имаат право на посебна заштита во работниот однос. 
(2) Работодавачот е должен на работниците да им 

овозможи полесно усогласување на семејните и профе-
сионалните обврски. 

 
Забрана за вршење работа за време на бременост,  
по породување и на работници од специфични  

ризични групи 
 

Член 162 
(1) За време на бременост и уште една година по 

породувањето, работничката не смее да врши работи, 
ако тие со зголемена опасност влијаат на нејзиното 
здравје или здравјето на детето. 

(2) Работите од ставот (1) на овој член ги пропишу-
ва министерот надлежен за работите од областа на тру-
дот, во согласност со министерот надлежен за работите 
од областа на здравството. 

(3) Бремените работнички кои работат со опасни 
хемиски материи треба да бидат запознаени со допол-
нителните ризици од овие супстанции за нив и нероде-
ните деца. 

(4) Покрај работниците од ставот (1) на овој член 
како специфични и ризични групи се сметаат и млади-
те лица, повозрасните работници и инвалидните лица. 

(5) Работодавачот е должен кај сите работи и на ра-
ботните места поврзани со специфичен ризик од изло-
жување на работниците од специфичните ризични гру-
пи на штетното дејство на физичките, хемиските, био-
лошките фактори, влијанија и процеси да ги процени 
сите ризици за нивната безбедност и здравје и врз ос-
нова на стручна процена на соодветниот лекар за 
здравствената состојба, за подготвеноста на работни-
ците од специфичните ризични групи и да одлучи за 
усвојување на соодветни мерки. 

(6) Работодавачот е должен да ги изврши обврските 
од ставот (1) на овој член, пред доделување на работ-
ните задачи на работниците од специфичните ризични 
групи и при суштинска промена на работните услови 
при што особено ќе ги земе предвид опременоста и 
распоредот на работното место, природата, степенот и 
времетраењето на изложување на физичките, биоло-
шките и хемиските фактори и влијанија, видот, опсегот и 
начинот на користење на работните средства, постапки и 
организација на работата, нивото на стручната подго-
товка и обука на работникот. 

(7) Доколку се утврди некој ризик од ставот (5) на 
овој член кој не може да се елиминира на друг начин, 
работодавачот е должен да изврши промена на услови-
те за работа или работните часови, или да понуди соод-
ветна алтернативна работа. Доколку и тоа не е можно 
потребно е работникот да биде изземен од нормалниот 
тек на работата за времето кое е неопходно да се за-
штити здравјето и безбедноста на бремената работнич-
ка и нејзиното дете. 

 
Посебна заштита за време на бременоста 

 
Член 163 

(1) Работодавачот не смее да бара какви било пода-
тоци за бременоста на работничката, освен ако таа са-
мата не ги достави заради остварувањето на правата за 
време на бременоста. 

(2) Ако работничката врши работа која за време на 
нејзината бременост може штетно да влијае на  нејзи-
ното здравје или здравјето на детето, определени сог-
ласно со членот 162 на овој закон, работодавачот е дол-
жен да и обезбеди вршење на друга соодветна работа и 
плата, како да ја вршела својата работа, ако тоа за неа е 
поповолно. 

(3) Во спорот меѓу работодавачот и работничката 
одлучувачко е мислењето на избраниот лекар, односно 
лекарската комисија. 

 
Заштита за време на бременост и родителство во  

врска со ноќната и прекувремената работа 
 

Член 164 
(1) За време на бременост или со дете до една годи-

на возраст, работничката не смее да врши прекувреме-
на работа или да работи ноќе.  

(2) На работничката која има дете од една до три 
години возраст, може да и се наложи да врши преку-
времена работа или работа ноќе, само по нејзина прет-
ходна писмена согласност.  

(3) Правото од ставовите (1) и (2) на овој член го 
има работникот - татко на детето, односно работникот 
кој го негува детето, доколку мајката умре, го напушти 
детето, односно врз основа на мислењето на надлежна-
та лекарска комисија според прописите на здравствено-
то осигурување е неспособна за самостојно живеење и 
работа. 

(4) На еден од работниците - родители кој има дете 
помладо од седум години или тешко болно дете или 
дете со телесен или душевен недостаток и кој живее 
сам со детето и се грижи за неговото воспитување и за-
штита, може да му се наложи да врши прекувремена 
работа или работа ноќе, само по негова претходна пис-
мена согласност. 
 

Отсуство од работа поради бременост, 
раѓање и родителство 

 
Член 165 

(1) Работничка за време на бременост, раѓање и ро-
дителство има право на платено отсуство од работа во 
траење од девет месеца непрекинато, а доколку роди 
повеќе деца одеднаш (близнаци, тројка и повеќе) една 
година. 

(2) Врз основа на наод од надлежниот здравствен 
орган, работничката може да го започне отсуството за 
бременост, раѓање и родителство 45 дена пред раѓање-
то, а задолжително 28 дена пред раѓање. 

(3)Доколку работничката се породи порано од ро-
кот утврден во ставот (2) на овој член, отсуството за 
бременост и раѓање започнува да го користи од денот 
на раѓање на детето до истекот на рокот од ставот (1) 
на овој член. 
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(4)Доколку од здравствени причини детето е задр-
жано за нега или лекување во здравствена установа и 
доколку во меѓувреме мајката или таткото се вратат на 
работа, отсуство поради раѓање и родителство се пре-
кинува и истото имаат право да го искористат неиско-
ристениот дел од отсуството од ставот (1) на овој член. 

(5) Работникот е должен на работодавачот да му го 
најави времето на започнувањето на користењето и 
времето на завршување на родителското отсуство 30 
дена пред започнувањето, односно пред завршувањето 
на користењето на правото на родителско отсуство. 

(6) Работничка која посвојува дете има право на 
отсуство до наполнување на деветмесечна возраст на 
детето, а доколку посвоила повеќе деца (две или пове-
ќе) една година. 

(7) Работничка која посвојува дете има право на 
платено отсуство за времетраењето на периодот на 
адаптацијата на детето, согласно со прописите за се-
мејството.  

 
Повторно враќање на работа од отсуство од работа 

поради бременост, раѓање и родителство 
 

Член 166 
(1) Работничка која користи отсуство поради бре-

меност, раѓање и родителство, ако сака може да се вра-
ти на работа и пред истекот на отсуството, но не и пред 
45 дена од денот на раѓање на детето. 

(2) Работничката од ставот (1) на овој член, покрај 
правото на плата, има право и на надомест на плата за 
отсуство поради бременост и родителство, во висина 
од 50% од утврдениот износ на надоместокот за отсус-
твото од ставот (1) на овој член според прописите за 
здравствена заштита. 

(3) На крајот на родителското отсуство работникот 
има право да се врати на истото работно место или, до-
колку тоа не е возможно, на соодветно работно место 
според условите од  договорот за вработување. 

 
Користење на отсуство од работа за родителство  

од страна на татко или посвоител на дете 
 

Член 167 
Доколку отсуството од работа за родителство од 

членот 165 на овој закон не го користи работничката, 
правото на отсуство од работа за родителство го кори-
сти таткото или посвоителот на детето.  

 
Продолжување на  отсуството поради 
бременост, раѓање и родителство 

 
Член 168 

(1) Ако работничка роди мртво дете или ако детето 
умре пред истекот на отсуството поради бременост, ра-
ѓање и родителство, има право да го продолжи отсус-
твото за време колку што според наодот на лекар е по-
требно да закрепне од раѓањето и од психичката со-
стојба предизвикана со губењето на детето, а најмалку 
45 дена, за кое време и припаѓаат сите права врз основа 
на  отсуството за бременост, раѓање и родителство. 

(2) За време на отсуството од ставот (1) на овој член 
и членот 165 став (2) на овој закон, работничката има 
право на надомест на плата според прописите за здрав-
ствена заштита. 

 
Скратено работно време на родител на 
дете со развојни проблеми и посебни 

образовни потреби 
 

Член 169 
(1) Еден од родителите на дете со развојни пробле-

ми и посебни образовни потреби има право да работи 
со половина од полното работно време ако двајцата ро-

дители се во работен однос или ако родителот е само-
хран, врз основа на наод од надлежна лекарска комиси-
ја, ако детето не е сместено во установа за социјално-
здравствено згрижување. 

(2) Скратеното работно време од ставот (1) на овој 
член се смета како полно работно време, а правото на 
надомест на плата се исплатува според прописите за 
социјална заштита. 

 
Надоместок на плата 

 
Член 170 

Работникот кој користи отсуство поради бременост, 
раѓање и родителство, отсуство за нега и заштита на 
дете има право на надоместок на плата согласно со овој 
и друг закон и колективен договор. 

 
Право на мајката доилка 

 
Член 171 

Работничката која го дои детето и по изминувањето 
на отсуството поради бременост, раѓање и родителс-
тво, ќе започне да работи со полно работно време, има 
право на платена пауза во текот на работното време, во  
траење од еден ипол час дневно, во кое време се засме-
тува и дневната пауза. Тоа право го има работничката 
до наполнета една година возраст на детето. 
 

XIII. ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ КОИ СÉ 
УШТЕ НЕ НАПОЛНИЛЕ 18 ГОДИНИ ВОЗРАСТ 
 

Посебна заштита на работниците кои сé 
уште не наполниле 18 години возраст 

 
Член 172 

Работниците кои сé уште не наполниле 18 години 
возраст во работниот однос имаат посебна заштита. 

 
Забрана за вршење на работи 

 
Член 173 

(1) На работниците кои сé уште не наполниле 18 го-
дини возраст работодавачот не смее да им наложи да 
вршат тешки физички работи, работи кои се вршат под 
земја или под вода, работи со извори на јонизирачки 
зрачења и други работи кои можат штетно и со зголе-
мена опасност да влијаат на здравјето, односно здрав-
ствениот развој со оглед на нивните психофизички спе-
цифичности. 

(2) Работите од ставот (1) на овој член ги пропишу-
ва министерот надлежен за работите од областа на тру-
дот, во согласност со министерот надлежен за работите 
од областа на  здравство. 

 
Работно време, одмор и пауза 

 
Член 174 

(1) Работното време на работникот кој сé уште не 
наполнил 18 години возраст не смее да биде подолго 
од осум часа дневно и 40 часа неделно. 

(2) Работникот кој сé уште не наполнил 18 години 
возраст и работи најмалку четири ипол часа дневно, 
има право на пауза за време на работното време во тра-
ење од најмалку 30 минути. 

(3) Работникот на возраст под 18 години има право 
на одмор од 16 последователни часови во текот на пер-
иодот од 24 часа. 
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Забрана за ноќна работа 
 

Член 175 
(1) Работникот кој сé уште не наполнил 18 години 

возраст не смее да работи ноќе меѓу 22,00 часот и 6,00 
часот наредниот ден. 

(2) По исклучок може да се одреди работникот кој 
сé уште не наполнил 18 години возраст да работи ноќе 
во случај на виша сила, кога таквата работа трае опре-
делено време и мора веднаш да биде извршена, а пол-
нолетните работници не се на располагање. Во тој слу-
чај мора на работниците кои сé уште не наполниле 18 
години возраст, да им биде обезбеден одмор во наред-
ните три дена. 

(3) Во случаите од ставот (2) на овој член работода-
вачот мора да обезбеди надзор од страна на полнолетен 
работник. 

 
Зголемен годишен одмор 

 
Член 176 

Работникот кој сé уште не наполнил 18 години во-
зраст има право на годишен одмор зголемен за седум 
работни дена. 

 
XIV. ЗАШТИТА НА ИНВАЛИДИ СО ПРАВО НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
 

Вработување, оспособување или 
преоспособување на инвалидите 

 
Член 177 

Работодавачот обезбедува заштита на инвалидите 
при вработувањето, оспособувањето или преоспособу-
вањето во согласност со закон. 

 
Права на инвалидите на трудот 

 
Член 178 

(1) На работникот инвалид на трудот со право на 
професионална рехабилитација по основ на професио-
нална неспособност за работа, работодавачот е должен 
да му обезбеди услови за вршење на професионалната 
рехабилитација и да го распореди на друга работа со 
полно работно време во согласност со прописите од 
пензиското и инвалидското осигурување. 

(2) На работникот кај кој постои непосредна опас-
ност од настапување на инвалидност , работодавачот е 
должен да му обезбеди распоредување на друга соод-
ветна работа и надоместок на плата во висина на разли-
ката меѓу платата на која работел работникот пред рас-
поредувањето и платата на новото работно место. 

(3) Опасност од настапување на инвалидност во 
смисла на став 2 од овој член постои кога кај работни-
кот поради вршење на одредени работни задачи, усло-
вите за работа без оглед на мерките што се применува-
ат или може да се применуваат, влијаат врз здравстве-
ната состојба и работната способност на работникот во 
таа мера што е забележано нарушување на неговата 
здравствена состојба, поради што е потребно распоре-
дување на друго работно место соодветно на неговото 
образование и способност заради спречување од наста-
нување на инвалидност. 

(4) Постоењето на опасноста од настанување на ин-
валидност со наод, оцена и мислење ја утврдува Коми-
сијата за оцена на работната способност во Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија. 

XV. ПОСЕБНА ЗАШТИТА НА ПОВОЗРАСНИ 
РАБОТНИЦИ 

 
Член 179 

Работниците повозрасни од 57 години жени и 59 го-
дини мажи, уживаат посебна заштита, согласно со овој 
и друг закон. 

 
Ограничување на прекувремената 

и ноќната работа 
 

Член 180 
На повозрасниот работник работодавачот без сог-

ласност на работникот  не смее да му одреди прекувре-
мена или ноќна работа. 

 
XVI. ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА,  

ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ ОД  
РАБОТНИОТ ОДНОС 

 
Остварување на правата кај работодавачот 

и судска заштита 
 

Член 181 
(1) Ако работникот смета дека работодавачот не му ги 

обезбедува правата од работниот однос или крши кое би-
ло од неговите права од работниот однос има право да 
поднесе писмено барање до работодавачот кршењето да 
го отстрани, односно да ја исполни својата обврска.  

(2) Ако работникот смета дека со писмена одлука 
на работодавачот е прекршено неговото право, има 
право во рок од осум дена од врачувањето на одлуката 
со која било прекршено правото, да бара од работода-
вачот истото да го отстрани. 

(3) Ако работодавачот во натамошниот рок од осум 
дена по врачувањето на писменото барање на работни-
кот не ги исполни своите обврски од работниот однос, 
односно не го отстрани кршењето на правото, работни-
кот може во рок од 15 дена да бара судска заштита 
пред надлежниот суд.  

(4) Против одлуката за отказ на договорот за врабо-
тување, работникот може да поднесе тужба во рок од 
15 дена од врачувањето од страна на работодавачот, 
пред надлежниот суд.  

(5) Без оглед на роковите од ставовите (2) и (3) на 
овој член работникот може паричните побарувања од 
работниот однос да ги остварува непосредно пред над-
лежниот суд.  

(6) Неизбраниот кандидат за вработување кој смета 
дека при изборот била прекршена забраната на дискри-
минација, во рок од 15 дена од приемот на известува-
њето од страна на работодавачот може да бара надо-
мест на штета пред надлежниот суд.  

 
XVII. МИРНО РЕШАВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ-

ТЕ И КОЛЕКТИВНИТЕ РАБОТНИ СПОРОВИ 
 

Мирно решавање на индивидуални и 
колективните работни спорови 

 
Член 182 

Во случај на индивидуален или колективен работен 
спор, работодавачот и работникот можат да се догово-
рат решавањето на спорот да го доверат на посебен ор-
ган утврден со закон. 

 
Мирно решавање на колективните спорови  

по пат на арбитража 
 

Член 183 
(1) Со колективен договор може да се определи ар-

битража за решавање на колективни работни спорови. 
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(2) Со колективниот договор се одредува составот, 
постапката и други прашања значајни за работата на 
арбитражата. 

(3) Ако работодавачот и работникот се согласат со 
арбитражно решавање на работниот спор, одлуката на 
арбитражата е конечна и задолжителна за двете страни. 

(4) Против одлуката на арбитражата не е допуштен 
спор пред надлежниот суд. 

 
XVIII. СИНДИКАТИ И ЗДРУЖЕНИЈА 

НА РАБОТОДАВАЧИ 
 

Асоцијации на работници 
и работодавачи 

 
Член 184 

(1) Работниците имаат право, по свој слободен из-
бор, да основаат синдикат и во него да се зачленуваат, 
под условите пропишани со статутот или правилата на 
тој синдикат. 

(2) Синдикатот е самостојна, демократска и неза-
висна организација на работниците во која доброволно 
се здружуваат заради застапување, претставување, уна-
предување и заштита на своите економски, социјални и 
други поединечни и колективни интереси. 

(3) Работодавачите имаат право, по свој слободен 
избор, да основаат здружение и во него да се зачлену-
ваат, под условите пропишани со статутот или прави-
лата на тоа здружение. 

(4) Здружението на работодавачите е самостојна, 
демократска и независна организација во која работо-
давачите доброволно стапуваат заради претставување, 
унапредување и заштита на своите економски, социјал-
ни и други интереси. 

(5) Синдикатите и здруженијата од ставовите (1) и 
(3) на овој член можат да се основаат без какво било 
претходно одобрување. 

 
Доброволност на членство во синдикатот 

и здружението на работодавачите 
 

Член 185 
(1) Работникот, односно работодавачот слободно 

одлучува за своето стапување и истапување од синди-
катот, односно здружението на работодавачите. 

(2) Никој не смее да биде ставен во понеповолна 
положба поради членство или нечленство во синдика-
тот, односно здружението на работодавачите, односно 
учество или неучество во дејноста на синдикатот, од-
носно здружението на работодавачите. 

 
Заштита на синдикатот и здружението 

на работодавачите 
 

Член 186 
(1) Синдикатот, односно здружението на работода-

вачите не можат да бидат распуштени или нивната деј-
ност запрена по административен пат, ако се основани 
и дејноста ја вршат во согласност со закон. 

(2) Активноста на синдикатот и на нивниот прет-
ставник не може да се ограничува со акт на работода-
вачот, ако таа е во согласност со закон и колективен 
договор. 

 
Здружување на повисоки нивоа 

 
Член 187 

(1) Синдикатите, односно здруженијата на работо-
давачите можат да основаат свои сојузи или други об-
лици на здружување во кои нивните интереси се повр-
зуваат на повисоко ниво (синдикати и здруженија на 
работодавачи на повисоко ниво). 

(2) Синдикатите и здруженијата на работодавачите 
на повисоко ниво ги уживаат сите права и слободи за-
гарантирани за синдикатот, односно здружението на 
работодавачите. 

(3) Синдикатите и здруженијата на работодавачите 
имаат право слободно да се здружуваат и соработуваат 
со меѓународните организации основани поради оства-
рување на нивните права и интереси. 
 

Статут на синдикатите, односно 
здруженијата на работодавачите 

 
Член 188 

(1) Синдикатот, здружението на работодавачите, 
односно синдикатите и здруженијата на работодавачи-
те на повисоко ниво, мора да имаат статут заснован и 
донесен на начелата на демократското застапување и 
демократско почитување на волјата на членовите. 

(2) Со статутот се утврдуваат: целта на здружува-
њето во синдикатот, односно здружението на работода-
вачите, внатрешната организација на синдикатот, од-
носно здружението, називот, седиштето, подрачјето на 
дејствување, симболот, органите на синдикатот, однос-
но здружението, начинот на избор и разрешување на 
тие органи, нивниот мандат, овластувањата на органи-
те, постапката за зачленување и престанок на членство-
то, начинот на определување на членарината, начинот 
на донесување и измени на статутот, правилата и дру-
гите општи акти, начинот на стекнување, располагање , 
начинот, условите и органите кои одлучуваат за подел-
ба на имотот на синдикатот, односно здружението на 
работодавачи во случај на престанок на дејствување и 
надзор над имотот и престанокот на работата на синди-
катот, односно здружението на работодавачите. 

(3) Статутот мора да содржи одредби за телата ов-
ластени за склучување на колективните договори. 

(4) Називот на синдикатот, односно здружението на 
работодавачите на повисоко ниво мора јасно да се раз-
ликува од називот на веќе регистрираните синдикати, 
здруженија на работодавачи, односно регистрирани 
синдикати, односно здруженија на повисоко ниво. 

 
Правна способност на синдикатите, односно  

здруженијата на работодавачите 
 

Член 189 
(1) Синдикална организација на ниво на работода-

вач стекнува својство на правно лице со денот на упис 
во Централниот регистар на Република Македонија. 

(2) Синдикат на повисоко ниво, односно здружение 
на работодавачите на повисоко ниво стекнува својство 
на правно лице со денот на упис во Централниот реги-
стар на Република Македонија, по претходен упис во 
регистарот на синдикати, односно регистарот на здру-
женија на работодавачи. 

 
Регистар на синдикатите и здруженијата 

на работодавачите 
 

Член 190 
(1) Синдикатите и здруженијата на работодавачите 

на повисоко ниво, се запишуваат во регистарот на син-
дикати, односно регистарот на здруженија на работода-
вачи кој се води во министерството надлежно за рабо-
тите од областа на трудот. 

(2) Во регистарот се запишува: денот на основање-
то, називот, седиштето, подрачјето на дејствување, на-
зивот на извршното тело, името на лицето овластено за 
застапување и престанокот на дејствување, престано-
кот на овластувањето на подружницата, односно дру-
гиот облик на внатрешното организирање во правниот 
промет. 
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Барање за упис во регистарот 
 

Член 191 
(1) Запишувањето во регистарот од член 190 став 

(1) од овој закон се врши врз основа на барање на син-
дикат на повисоко ниво, односно на здружение на ра-
ботодавачи на повисоко ниво. 

(2) Со барањето за упис мора да се приложи: одлу-
ката за основање, записникот од основачкото собрание, 
статутот, називот на основачот и членовите на изврш-
ното тело, името и презимето на лицето или лицата ов-
ластени за застапување и податоците за бројот на чле-
новите на синдикатот врз основа на платена членарина. 

 
Решение за барањето за упис 

во регистарот 
 

Член 192 
(1) По барањето за упис на синдикатот на повисоко 

ниво, односно здружението на работодавачите во реги-
старот се донесува решение ,од кое еден примерок се 
доставува до Централниот регистар на Република Ма-
кедонија. 

(2) Решението од ставот (1) на овој член содржи: 
дата и упис и број под кој синдикатот, односно здруже-
нието на работодавачите е запишан во регистарот, на-
зив на синдикатот, односно здружението на работода-
вачите седиште и име и презиме на лицето, односно 
лицата овластени за застапување. 

 
Пријава на промени на податоците 

 
Член 193 

(1) Во регистарот мора да се пријави секоја проме-
на на називот на синдикатот, односно здружението на 
работодавачите, односно подружницата или друг об-
лик на внатрешно организирање, седиштето, подрачје-
то на дејствување, називот  на извршното тело, лицето 
овластено за застапување престанокот на дејствување-
то, односно овластувањата во правниот промет. 

(2) Лицето овластено за застапување на синдикатот, 
односно здружението на работодавачите е должно про-
мените од ставот (1) на овој член да ги пријави на орга-
нот кој го води регистарот, во рок од 30 дена од денот 
на настанувањето на промените. 

 
Имот на синдикатот и здружението 

на работодавачите 
 

Член 194 
(1) Синдикатот, односно здружението на работода-

вачите може да прибира уписнина и членарина и со ку-
пување, подарок или на друг законски начин да стекну-
ва имот без какво било претходно одобрение. 

(2) Присилно извршување не може да се спроведе 
на недвижниот и подвижниот имот на синдикатот, од-
носно здружението на работодавачите неопходен за 
одржување состаноци. 

(3) Ако синдикатот, односно здружението престане 
да дејствува со имотот на синдикатот, односно здруже-
нието се постапува под условите и на начин пропишан 
со статутот на синдикатот, односно здружението. 

 
Дејствување на синдикатот, односно здружението 

на работодавачите и забрана на надзор над  
другата страна 

 
Член 195 

Работодавачите и нивните здруженија не смеат да 
имаат надзор над основањето и дејствувањето на син-
дикатите, односно нивните здруженија на повисоко ни-

во, ниту со цел на таков надзор смеат да ги финансира-
ат или на друг начин потпомагаат синдикатите, однос-
но нивните здруженија на повисоко ниво. 
 

Судска заштита на членските  
права 

 
Член 196 

Член на синдикатот, односно здружението на рабо-
тодавачите може да бара судска заштита во случај на 
повреда на неговите права утврдени со статутот или 
другите правила на синдикатот, односно здружението. 

 
Судска заштита на правото  

на здружување 
 

Член 197 
(1) Синдикатот, односно здружението на работода-

вачите и нивните здруженија на повисоко ниво можат 
да бараат од судот да ја забрани дејноста која е спро-
тивна на правото на слободно здружување на работни-
ците, односно работодавачите. 

(2) Синдикатот, односно здружението и нивно здру-
жение на повисоко ниво може да бара надомест на 
штета која ја претрпеле поради дејности од ставот (1) 
на овој член. 

 
Забрана на нееднакво постапување поради  
синдикално членство или активности 

 
Член 198 

(1) Работникот не смее да биде ставен во понепо-
волна положба од другите работници поради членство 
во синдикатот, а особено не е допуштено: 

1)  договор за вработување со определен работник 
да се склучи под услови за тој да не стапи во синдикат, 
односно под услов да истапи од синдикатот и 

2)  да му се раскине договорот за вработување или 
на друг начин го стави работникот во понеповолна по-
ложба од другите работници поради негово членство 
во синдикатот или учество во синдикални активности 
надвор од работното време, а со согласност на работо-
давачот и за време на работното време. 

(2) Членството во синдикатот и учество во активно-
стите на синдикатот не смее да биде околност на која 
работодавачот ќе ја заснова одлуката за склучување на 
договор за вработување, за промена на работата која 
работникот ја работи, односно местото на работа, 
стручното образование, напредувањето, плаќањата, со-
цијалните надоместоци и престанок на договор за вра-
ботување. 

(3) Работодавачот, директорот или некој друг орган 
и застапникот на работодавачот, не смеат да користат 
присила против кој било синдикат. 
 

Синдикален претставник 
 

Член 199 
(1) Синдикатите самостојно одлучуваат за начинот 

на нивното застапување кај работодавачот. 
(2) Синдикатите кои имаат членови вработени кај 

одреден работодавач можат да именуваат или изберат 
еден или повеќе синдикални претставници кои ќе ги за-
стапуваат кај тој работодавач. 

(3) Синдикалните претставници имаат право кај ра-
ботодавачот да ги штитат и промовираат правата и ин-
тересите на членовите на синдикатот. 

(4) Работодавачот е должен на најбројниот репре-
зентативен синдикат да му обезбеди просторни услови 
за вршење на дејноста. 
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(5) Работодавачот е должен на синдикатите и нив-
ните претставници да им овозможи навремено и ус-
пешно остварување на правата од ставот (3) на овој 
член и пристап до податоците важни за остварување  
на тоа право. 

(6) Синдикалниот претставник е должен правото од 
ставот (3) на овој член да го остварува во време и на 
начин согласно со колективен договор. 

(7) Синдикатот е должен да го извести работодава-
чот за именувањето на синдикалниот претставник.  

 
Заштита на синдикалните 

претставници 
 

Член 200 
(1) Синдикалниот претставник е заштитен од отказ 

согласно со овој закон.  
(2) На синдикалниот претставник заради синдикал-

на активност не може да му се намали платата или да  
му се откаже договорот за вработување. 

(3) На синдикалниот претставник за времето на вр-
шење на должноста, работодавачот може да му го отка-
же договорот за вработување само со претходна сог-
ласност на синдикатот. 

(4) Ако синдикатот во рок од осум дена не се изјас-
ни за давање или ускратување на согласноста, се смета 
дека е согласен со одлуката на работодавачот. 

(5) Ако синдикатот не даде согласност, согласноста 
може да се надомести со судска одлука. 

(6) Заштитата пред отказ за лицата од ставот (1) на 
овој член трае цело време за времето на траењето на 
мандатот  и најмалку две години по престанување на 
мандатот. 

(7) На работник кој е избран или именуван на син-
дикална функција утврдена со статут, а чие вршење ба-
ра привремено да престане да работи кај работодава-
чот, му мирува работниот однос и има право во рок од 
пет дена по престанувањето на функцијата што ја вр-
шел, да се врати на работа за вршење на работи кои од-
говараат на неговиот степен на стручна подготовка. 

 
Престанок на дејствување на синдикатите, 
односно здруженијата на работодавачите 

 
Член 201 

Синдикатот, односно здружението на работодава-
чите престанува да дејствува ако така одлучи надлеж-
ното тело на синдикатот, односно здружението на ра-
ботодавачите кое со статутот е овластено да одлучува 
за престанок на дејствување на синдикатот, односно 
здружението. 

 
Забрана на дејствување на синдикатот, 
односно здружението на работодавачите 

 
Член 202 

(1) Дејствувањето на синдикатот, односно здруже-
нието на работодавачите ќе се забрани со одлука на ре-
довниот суд,  надлежен според седиштето на синдика-
тот, односно седиштето на здружението на работодава-
чите, доколку неговата дејност е спротивна на Уставот 
и закон. 

(2) Постапката за забрана на дејствувањето на син-
дикатот, односно здружението се покренува на барање 
на органот овластен за регистрација или надлежен суд. 

(3) Во образложението на пресудата за забрана на 
дејствувањето на синдикатот, односно здружението на 
работодавачи мора да се назначат дејностите поради 
кои дејствувањето на синдикатот, односно здружение-
то е забранета. 

(4) Со пресудата со која се забранува дејствувањето 
на синдикатот, односно здружението судот мора да од-
лучи за имотот на синдикатот, односно здружението во 
согласност со статутот на синдикатот, односно здруже-
нието. 

(5) Изреката на правосилната пресуда за забрана на 
дејствувањето на синдикатот, односно здружението се об-
јавува во „Службен весник на Република Македонија”. 

(6) Врз основа на правосилна пресуда, органот над-
лежен за водење на регистар, ги брише организациите 
од регистарот. 

(7) Примерок од правосилна пресуда од ставот (5) 
на овој член се доставува и до Централниот регистар 
на Република Македонија. 

 
XIX.  КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 

 
Видови на колективни договори 

 
Член 203 

Колективен договор се склучува како општ на ниво 
на Република, посебен на ниво на гранка,односно од-
дел, согласно со Националната класификација на деј-
ности и поединечен на ниво на работодавач. 
 

Општ колективен договор 
 

Член 204 
(1)На ниво на Република Македонија се склучува: 
1) општ колективен договор за приватниот сектор 

од областа на стопанството и 
2) општ колективен договор за јавниот сектор. 
(2) Општиот колективен договор за јавниот сектор 

се однесува на органите на државната власт и други др-
жавни органи, органите на единиците на локалната са-
моуправа, установите, јавните претпријатија, заводите, 
агенциите, фондовите и други правни лица кои вршат 
дејност од јавен интерес. 

 
Примена и важност на колективните 

договори 
 

Член 205 
(1) Општиот колективен договор за приватниот се-

ктор од областа на стопанството се применува непо-
средно и е задолжителен за работодавачите и вработе-
ните во приватниот сектор.  

(2) Општиот колективен договор за јавниот сектор 
се применува непосредно и е задолжителен за работо-
давачите и вработените во јавниот сектор .    

(3) Колективниот договор на ниво на гранка, однос-
но оддел, согласно со Националната класификација на 
дејности се применува непосредно и е задолжителен за 
работодавачите кои се членови на здружението на ра-
ботодавачите потписници на колективниот договор 
или кои дополнително му пристапиле на здружението.   

 
Предмет на колективното  

договарање 
 

Член 206 
(1) Со колективните договори се уредуваат правата 

и обврските на договорните страни кои го склучиле тој 
договор, а може да содржи и правни правила со кои се 
уредува склучувањето, содржината и престанокот на 
работните односи и други прашања од работните, од-
носи или во врска со работните односи. 

(2) Правните норми содржани во колективниот до-
говор се применуваат непосредно и се задолжителни за 
сите лица на кои, во согласност со одредбите на овој 
закон, се применува колективниот договор. 
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Обврска за колективно договарање 
 

Член 207 
Лицата кои според овој закон можат да бидат стра-

на на колективниот договор, се должни со добра волја 
да преговараат за склучување на колективен договор во 
врска со прашањата кои според овој закон можат да 
бидат предмет на колективниот договор. 

 
Лица кои ги обврзува колективниот договор 

 
Член 208 

(1) Колективниот договор ги обврзува сите лица 
кои го склучиле и сите лица кои во времето на склучу-
вањето на колективниот договор биле или дополнител-
но станале членови на здруженијата кои го склучиле 
колективниот договор. 

(2) Колективниот договор ги обврзува и сите лица 
кои му пристапиле на колективниот договор и сите ли-
ца кои дополнително станале членови на здруженијата 
кои пристапиле на колективниот договор. 

(3) Поединечниот колективен договор ги обврзува - 
важи и за работниците кај работодавачот кои не се чле-
нови на синдикат или на синдикатот - потписник на ко-
лективниот договор. 

 
Облик на колективниот договор 

 
Член 209 

Колективниот договор задолжително се склучува 
во писмена форма. 

 
Учесници во склучувањето на колективен 

договор 
 

Член 210 
(1) Колективен договор склучуваат работодавачот 

или репрезентативното здружение на работодавачите и 
репрезентативниот синдикат. 

(2) Учесниците во склучувањето на колективниот 
договор се должни да преговараат. 

(3) Ако во текот на преговорите од ставот (2) на 
овој член не е постигната согласност за склучување на 
колективен договор, учесниците можат да образуваат 
арбитража за решавање на спорните прашања. 

 
Репрезентативност на синдикатот и на здружението 

на работодавачи 
 

Член 211 
(1) Репрезентативност на синдикат за територијата 

на Република Македонија, односно на здружение на ра-
ботодавачи за територијата на Република Македонија 
се определува заради учество во трипартитни тела за 
социјално партнерство и трипартитни делегации на со-
цијалните партнери. 

(2) Репрезентативност на синдикат на ниво на јавен 
сектор се определува заради учество во колективно до-
говарање на ниво на јавен сектор. 

(3) Репрезентативност на синдикат, односно на 
здружение на работодавачи на ниво на приватен сектор 
од областа на стопанството, се определува заради учес-
тво во колективно договарање на ниво на приватен се-
ктор од областа на стопанството. 

 (4) Репрезентативност на синдикат, односно здру-
жение на работодавачи на ниво на гранка, односно од-
дел, согласно со Националната класификација на деј-
ности се определува заради учество во колективно до-
говарање на ниво на гранка, односно оддел согласно со 
Националната класификација на дејности. 

(5) Репрезентативност на синдикат на ниво на рабо-
тодавач се определува заради учество во колективно 
договарање на ниво на работодавач. 

 
Услови за определување на репрезентативност  

на синдикатот 
 

Член 212 
(1) Репрезентативен синдикат за територијата на 

Република Македонија е синдикат кој ги исполнува 
следните услови: 

1) да е запишан во регистарот на синдикати кој го 
води министерството надлежно за работите од областа 
на трудот; 

2) во него да членуваат најмалку 10% од вкупниот 
број на вработени во Република Македонија кои  пла-
ќаат членарина на синдикатот; 

3) да здружува најмалку три синдикати на нацио-
нално ниво од различни гранки, односно оддели, сог-
ласно со Националната класификација на дејности кои 
се запишани во регистарот на синдикати кој се води во 
министерството надлежно за работите од областа на 
трудот; 

4) да дејствува на национално ниво и да имаат  ре-
гистрирани членки во најмалку 1/5 од општините во 
Република Македонија; 

5) да дејствува во согласност со својот статут и де-
мократските принципи и  

6) во него да членуваат синдикати кои потпишале 
или пристапиле на најмалку три колективни  договори 
на ниво на гранка, односно оддел, согласно со Нацио-
налната класификација на дејности. 

(2) Репрезентативен синдикат на ниво на јавен се-
ктор е синдикатот кој е запишан во регистарот на син-
дикати кој го води министерството надлежно за рабо-
тите од областа на трудот и во кој се зачленети најмал-
ку 20 % од бројот на вработени во јавниот сектор и кои 
плаќаат членарина. 

(3) Репрезентативен синдикат на ниво на приватен  
сектор од областа на стопанството е синдикатот кој е 
запишан во регистарот кој го води министерството 
надлежно за работите од областа на трудот и во кој се 
зачленети најмалку 20 % од бројот на вработени во 
приватниот сектор од областа на стопанството и кои 
плаќаат членарина. 

(4) Репрезентативен синдикат на ниво на гранка, 
односно оддел, согласно со Националната класифика-
ција на дејности е синдикат кој е запишан во региста-
рот кој го води министерството надлежно за работите 
од областа на трудот и во кој се зачленети најмалку 
20% од бројот на вработени во гранката, односно одде-
лот, согласно со Националната класификација на деј-
ности и кои плаќаат членарина.    

(5) Репрезентативен синдикат на ниво на работода-
вач е синдикат во кој се зачленети најмалку 20%  од  
бројот на вработени кај работодавачот и кои плаќаат 
членарина.  

 
Услови за определување на репрезентативност  

на работодавачите 
 

Член 213 
(1) Репрезентативно здружение на работодавачите 

за територијата на Република Македонија е здружение 
кое ги исполнува следните услови: 

1) да е запишано во регистарот на здруженија на ра-
ботодавачи кој го води министерството надлежно за 
работите од областа на трудот; 

2) во здружението да се зачленети најмалку 5% од 
вкупниот број работодавачи во приватниот сектор од 
областа на стопанството во Република Македонија или 
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работодавачите членки на здружението да вработуваат 
најмалку 5% од вкупниот број вработени во приватни-
от сектор во Република Македонија; 

3) членки на здружението да бидат работодавачи од 
најмалку три гранки, односно оддели согласно со На-
ционалната класификација на дејности; 

4) да има свои членки во најмалку 1/5 од општини-
те во Република Македонија; 

5) да склучило или пристапило на најмалку  три  ко-
лективни договори на ниво на гранка, односно оддел, 
согласно со Националната класификација на дејности и  

6) да дејствува во  согласност со својот статут и де-
мократските принципи. 

(2) Репрезентативно здружение на работодавачи на 
ниво на приватен сектор од областа на стопанството е 
здружение кое е запишано во регистарот кој го води 
министерството надлежно за работите од областа на 
трудот и во кое се зачленети  најмалку 10% од вкупни-
от број работодавачи во приватниот сектор или работо-
давачите членки на здружението да вработуваат нај-
малку 10% од вкупниот број вработени во приватниот 
сектор. 

(3) Репрезентативно здружение на работодавачи на 
ниво на гранка, односно оддел, согласно со Национал-
ната класификација на дејности е здружение кое е за-
пишано во регистарот кој го води министерството над-
лежно за работите од областа на трудот и во кое се  
зачленети најмалку 10% од вкупниот број работодава-
чи  во гранката, односно одделот, согласно со Нацио-
налната класификација на дејности или работодавачите 
членки на здружението да вработуваат најмалку 10% 
од вкупниот број вработени во гранката, односно одде-
лот, согласно со Националната класификација на деј-
ности. 

 
Орган надлежен за утврдување  

на репрезентативноста 
 

Член 213-а 
Репрезентативноста на синдикат, односно на здру-

жение на работодавачи на ниво на Република Македо-
нија, на ниво на јавен сектор, на ниво на приватен се-
ктор од областа на стопанството и на ниво на гранка, 
односно оддел согласно Националната класификација 
на дејности, ја утврдува министерот надлежен за рабо-
тите од областа на трудот, на предлог од Комисија за 
утврдување на репрезентативноста (во понатамошниот 
текст: Комисија), во согласност со овој закон.  

 
Состав  и начин на работа на Комисијата член 213-б 
(Укинат со Одлуката на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија У.бр. 263/2009 Службен весник на 

Република Македонија бр. 132/2010) 
 
Барање  за утврдување на репрезентативност 

 
Член 213-в 

(1) Барање за утврдување на репрезентативност до 
Комисијата доставува синдикат, односно здружение на 
работодавачи на повисоко ниво. 

(2) Со барањето се поднесуваат и докази  за испол-
нување на условите за репрезентативност  и тоа: 

1) решение од уписот во регистарот на синдикати, 
односно решение од уписот во регистарот на здруже-
нија на работодавачите; 

2) список на членовите на синдикатот кои плаќаат 
членарина заверен од страна на овластен претставник 
на синдикатот и работодавачот и пристапници на чле-
новите, односно доказ за членство на работодавачите 
во здружението на работодавачите; 

3) список на склучени колективни договори или ко-
лективни договори на кои им пристапил синдикатот, 
односно здружението на работодавачи; 

4) список на синдикати - членки на синдикатот по 
гранки, односно оддели, согласно со Националната 
класификација на дејности односно список на работо-
давачи членки по гранки, односно оддели, согласно со 
Националната класификација на дејности и  

5) список на локалните синдикати - членки, однос-
но работодавачи по општини со седиште и адреса. 

(3) По завршувањето на постапката за утврдување 
на репрезентативноста, пристапниците од ставот 2 на 
овој член се враќаат на синдикатите. 

(4) Работодавачот е должен, на барање на синдика-
тот да издаде потврда со списокот на членовите на син-
дикатот кои се вработени кај него и плаќаат членарина. 

 
Постапка по барањето 

 
Член 213-г 

(1) Комисијата утврдува дали барањето и поднесе-
ните докази се во согласност со овој закон. 

(2) Министерот надлежен за работите од областа за 
трудот, на предлог на Комисијата, донесува решение за 
репрезентативност. 

(3) На решението за репрезентативност од ставот 
(2) на овој член може да се поднесе жалба до Владата 
на Република Македонија.  

(4) Против решението од ставот (3) на овој член мо-
же да се заведе управен спор пред надлежен суд.  

 
Преиспитување на репрезентативноста 

 
Член 213-д 

(1) Репрезентативноста се определува за временски 
период од три години, од денот на  донесување на ре-
шението. 

(2) Синдикат и здружение на работодавачи може да 
поднесат барање за преиспитување на репрезентатив-
ност, по истекот на период од една година  од  денот на  
донесувањето на решението  за утврдување на репре-
зентативност. 

(3) Барањето за преиспитување на репрезентативно-
ста кое се поднесува до Комисијата содржи: име на 
синдикатот или здружението на работодавачи, нивото 
на основање, бројот на решението за регистрација, при-
чините за барање за преиспитување на репрезентатив-
носта и наведување на докази по истото. 

(4) Комисијата поведува постапка за утврдување на 
репрезентативноста, согласно член 213-г  од овој закон. 

 
Објавување на решение 

 
Член 213-ѓ 

Решението за репрезентативноста се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Спогодба за здружување заради учество  
во склучување на колективен договор 

 
Член 214 

Ако ниеден од синдикатите, односно здружението 
на работодавачите не ги исполнува условите за репре-
зентативност, во смисла на овој закон, синдикатите, од-
носно здружението на работодавачите, можат да склу-
чат спогодба за здружување заради учество во склучу-
вањето на колективниот договор. 
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Надлежност за решавање на споровите за 
репрезентативност на синдикатот, односно 

на здружението на работодавачите 
 

Член 215 
Во случај на спор за репрезентативноста на синди-

катот, односно на здружението на работодавачите, од-
лучува надлежниот суд во согласност со закон, во рок 
од осум дена. 

 
Страни за склучување на општ  

колективен договор 
 

Член 216 
(1) Општиот колективен договор за приватниот сек-

тор го склучуваат репрезентативното здружение на ра-
ботодавачите и репрезентативниот синдикат за приват-
ниот сектор од областа на стопанството. 

(2) Општиот колективен договор за јавниот сектор, 
го склучува репрезентативниот синдикат во јавниот се-
ктор  и министерот надлежен за работите од областа на 
трудот, по претходно овластување од Владата на Ре-
публика Македонија . 

 
Страни за склучување на посебен колективен  
договор за гранка, односно оддел согласно со  
Националната класификација на дејности 

 
Член 217 

Посебниот колективен договор за гранката, однос-
но одделот, согласно со Националната класификација 
на дејности  го склучуваат репрезентативниот синдикат 
и репрезентативното здружение на работодавачите на 
ниво на гранка, односно одделот, согласно со Нацио-
налната класификација на дејности. 
 

Страни за склучување на посебен колективен  
договор за јавни претпријатија и јавни установи 

 
Член 218 

(1) Посебниот колективен договор за јавните прет-
пријатија и јавните установи го склучуваат основачот 
или органот кого тој ќе го овласти и репрезентативниот 
синдикат. 

(2) Посебниот колективен договор за лицата кои са-
мостојно вршат дејност во областа на уметноста или 
културата (самостојни уметници) го склучуваат репре-
зентативниот синдикат и репрезентативното здружение 
на работодавачите. 
 

Страни за склучување на поединечен 
колективен договор 

 
Член 219 

(1) Поединечен колективен договор склучуваат ре-
презентативниот синдикат кај работодавачот и овла-
стенето лице од работодавачот. 

(2) Ако во склучувањето на колективниот договор 
од ставот (1) на овој член учествуваат повеќе репрезен-
тативни синдикати се образува одбор за преговори. 

(3) Членовите на одборот од ставот (2) на овој член 
ги определуваат репрезентативните синдикати. 

 
Страни за склучување на поединечен колективен 
договор за јавни претпријатија и јавни установи 

 
Член 220 

Поединечен колективен договор за јавните прет-
пријатија и јавните установи склучуваат основачот или 
органот кој тој ќе го овласти и репрезентативниот син-
дикат кај работодавачот. 

Одбор за преговори 
 

Член 221 
Ако во склучувањето на колективен договор за те-

риторијата на Републиката, односно на ниво на гран-
ка,односно оддел, согласно со Националната класифи-
кација на дејности учествуваат повеќе репрезентативни 
синдикати, односно повеќе репрезентативни здруженија 
на работодавачи, се образува одбор за преговори чиј со-
став го определуваат репрезентативните синдикати, од-
носно репрезентативните здруженија на работодавачи. 

 
Овластување за склучување на 

колективен договор 
 

Член 222 
Претставниците на синдикатите и на здруженијата 

на работодавачите кои учествуваат во преговорите за 
склучување на колективен договор и кои склучуваат 
колективен договор, мора да имаат овластување од 
своите органи. 
 

Должност за исполнување на обврските 
од колективниот договор 

 
Член 223 

(1) Странките на колективниот договор и лицата на 
кои тој се применува, се должни да ги извршуваат не-
говите одредби. 

(2) Поради повреда на обврските од колективниот 
договор, оштетената страна или лице на кое тој се при-
менува може да бара надомест за претрпената штета. 

 
Назнака на лицата, односно подрачјето 

на примена 
 

Член 224 
Во колективниот договор задолжително се назначу-

ваат лицата и подрачјето на кои тој се  применува. 
 
Полномошно за преговарање и склучување  

на колективен договор 
 

Член 225 
(1) Лицата кои ги застапуваат страните на колектив-

ниот договор, мора да имаат полномошно за колективно 
преговарање и склучување на колективен договор. 

(2) Ако страна на колективниот договор е правно 
лице, полномошното од ставот (1) на овој член мора да 
биде издадено во согласност со статутот на правното 
лице. 

 
Време на склучување на колективниот 

договор 
 

Член 226 
Колективен договор може да се склучи на опреде-

лено време за период од две години, со можност за 
продолжување, со писмена согласност на страните на 
договорот. 

 
Престанок на важење на колективен 

договор 
 

Член 227 
(1) Колективен договор склучен на определено вре-

ме престанува да важи со истекот на времето за кое е 
склучен. 

(2) Важењето на колективниот договор може да 
престане и со спогодба на сите учесници или со отка-
жување, на начинот утврден со колективниот договор. 
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Продолжување на важење на колективниот  
договор 

 
Член 228 

(1) Кога важењето на колективниот договор се про-
должува со спогодбата на страните на договорот, спо-
годба се склучува најдоцна 30 дена пред истекот на ва-
жењето на колективниот договор. 

(2) Ако со колективниот договор поинаку не е опре-
делено, по истекот на рокот на кој е склучен колектив-
ниот договор, неговите одредби и понатаму се приме-
нуваат до склучувањето на нов колективен договор.  
 

Отказ на колективниот  
договор 

 
Член 229 

(1) Колективниот договор мора да содржи одредби 
за отказниот рок и постапката за откажување, измену-
вање и дополнување на колективниот договор. 

(2) Колективен договор склучен  на определено 
време може да се откаже само ако е предвидена мож-
ност за откажување на договорот. 

(3) Отказот на договорот мора да се достави до дру-
гите страни на договорот. 

(4) Во случај на отказ колективниот договор се при-
менува најдолго шест месеца од денот на поднесување-
то на отказот, ако со закон поинаку не е определено, со 
тоа што учесниците се должни постапката за прегова-
рање да ја започнат најдоцна во рок од 15 дена од де-
нот на поднесувањето на отказот. 

(5) По истекот на рокот од ставот (4) на овој член, 
колективниот договор престанува да важи ако договор-
ните страни поинаку не се договорат. 

 
Влијание на статусните измени на примената  

на колективниот договор 
 

Член 230 
При статусна измена на работодавачот, на работни-

ците се до склучувањето на нов колективен договор, а 
најдолго една година, продолжува да се применува ко-
лективниот договор кој на нив се применувал во време-
то на статусната измена. 
 

Доставување и регистрација на 
колективните договори 

 
Член 231 

(1) Секој општ и грански колективен договор и се-
која измена (изменување, дополнување, откажување 
или пристапување) на колективниот договор пред нив-
ното објавување мора да се достави за регистрација до 
министерството надлежно за работите од областа на 
трудот. 

(2) Колективниот договор или измената на коле-
ктивниот договор ја доставува до надлежниот орган 
страната која е прва наведена во тој договор, односно 
страната која го откажува колективниот договор. 

(3) Известување за склучување на колективен дого-
вор на ниво на работодавач и времето за кое е склучен 
се доставува до министерството надлежно за работите 
од областа на трудот, во рок од 8 дена од неговото 
склучување. 

(4) Министерот надлежен за работите од областа  
на трудот, ја пропишува постапката за доставување и 
регистрирање на колективните договори и нивните из-
мени до надлежниот државен орган и начинот на воде-
ње на евиденцијата на доставените колективни догово-
ри и нивните измени. 

Објавување на колективните договори 
 

Член 232 
(1) Колективните договори мора јавно да се објават. 
(2) Општите и гранските колективни договори и 

нивните измени и дополнувања се објавуваат во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

(3) Поединечниот колективен договор се објавува 
на начинот утврден со договорот. 

 
Пристапување кон колективен договор 

 
Член 233 

(1) На колективниот договор можат дополнително 
да му пристапат лица кои според одредбите на овој за-
кон можат да бидат страна на колективниот договор. 

(2) Изјавата за пристапување кон колективниот до-
говор мора да се достави до сите страни кои го склучи-
ле колективниот договор и до лицата кои дополнител-
но му пристапиле на колективниот договор. 

(3) Лицата кои дополнително му пристапиле на ко-
лективниот договор имаат исти права и обврски како и 
страните кои го склучиле. 

 
Судска заштита на правата од колективен 

договор 
 

Член 234 
Страна на колективен договор може со тужба пред 

надлежниот суд да бара заштита на правата од коле-
ктивниот договор. 

 
Решавање на колективните  

работни спорови 
 

Член 235 
(1) Ако настане спор во постапката на склучување, 

изменување и дополнување на колективен договор, 
спорот се решава по мирен пат. 

(2) Страните во спорот можат решавањето на коле-
ктивниот работен спор спогодбено да го доверат на ар-
битража. 

 
XX.  ШТРАЈК 

 
Права и обврски за времето на штрајк 

 
Член 236 

(1) Синдикатот и неговите здруженија на повисоко 
ниво имаат право да повикаат на штрајк и да го пове-
дат со цел за заштита на економските и социјалните 
права на своите членови од работниот однос, во сог-
ласност со закон. 

(2) Штрајкот мора писмено да се најави на работо-
давачот, односно здружението на работодавачите про-
тив кои е насочен, а штрајкот на солидарност на рабо-
тодавачот кај кого тој штрајк се организира. 

(3) Штрајкот не смее да започне пред завршување 
на постапката за помирување, согласно со овој закон. 
Обврската за помирување не смее да го ограничи пра-
вото на штрајкот, кога таква постапка е предвидена со 
овој закон, односно пред спроведувањето на друга по-
стапка за мирно решавање на спорот за која страните 
се договориле. 

(4) Штрајкот на солидарност може да започне без 
спроведување на постапка за помирување, но не пред 
истекот на два дена од денот на почетокот на штрајкот 
за чија поддршка се организира. 

(5)  Во писмото со кое се најавува штрајкот мора да 
се наведат причините за штрајкот, местото на одржува-
њето на штрајкот и денот и времето на почетокот на 
штрајкот. 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 179 

(6) Штрајкот мора да биде организиран на начин со 
кој нема да се оневозможува или попречува организи-
рањето и одвивањето на работниот процес за работни-
ците кои не учествуваат во штрајкот, забрана на влез 
на работниците и на одговорните лица во деловните 
простории на работодавачот. 
 

Отстранување од процесот на работа 
 

Член 237 
(1) Работодавачот може да отстрани работници од 

процесот на работа само во одговор на веќе започнат 
штрајк. 

(2) Бројот на работници отстранети од работа не 
смее да биде поголем од  2% од бројот на работниците 
учесници во штрајкот. 

(3) Работодавачот може да ги отстрани од процесот 
на работа само оние работници кои со своето однесува-
ње поттикнуваат насилничко и недемократско однесу-
вање, со што се оневозможуваат преговорите меѓу ра-
ботниците и работодавачот. 

(4) За работниците отстранети од работа, за времето 
додека се отстранети од работа, работодавачот е должен 
да ги уплатува придонесите утврдени со посебните про-
писи за најниската основица за плаќање на придонесите. 

 
Правила за работите кои не смеат да 

се прекинат за време на штрајк 
 

Член 238 
(1) На предлог на работодавачот, синдикатот и ра-

ботодавачот спогодбено подготвува и донесува прави-
ла за производно одржувачки и нужни работи кои не 
смеат да се прекинуваат за време на штрајк. 

(2) Правилата од ставот (1) на овој член  содржат 
особено одредби за работите и бројот на работниците 
кои на нив мора да работат за време на штрајк, а со цел 
за овозможување обновување на работата по завршува-
ње на штрајкот (производно одржувачки работи), од-
носно со цел за вршење на работите кои се неопходно 
потребни заради спречување на загрозување на живо-
тот, личната сигурност или здравјето на граѓаните 
(нужни работи). 

(3) Со определување на работите од ставот (1) на 
овој член не смее да се оневозможува или битно огра-
ничува правото на штрајк. 

(4) Ако синдикатот и работодавачот не се спогодат, 
во рок од 15 дена од денот на доставувањето на пред-
логот на работодавачот до синдикатот за определува-
њето на работите од ставот (1) на овој член, работода-
вачот или синдикатот може во рок од наредните 15 де-
на да бара за тие работи да одлучи арбитража. 

 
Последици од организирањето и учеството 

во штрајк 
 

Член 239 
(1) Организирањето или учеството во штрајк орга-

низиран во согласност со одредбите на овој закон и ко-
лективен договор, не претставува повреда на договорот 
за вработување. 

(2) Работникот не смее да биде ставен во понепо-
волна положба од другите работници поради организи-
рање или учество во штрајк, организиран во согласност 
со одредбите на закон и колективен договор. 

(3) На работникот може да му се даде отказ само 
ако организирал или учествувал во штрајк кој не е ор-
ганизиран во согласност со закон и колективен договор 
или ако за време на штрајкот направил некоја друга те-
шка повреда на договорот за вработување. 

(4) Работникот не смее на кој било начин да биде 
присилен да учествува во штрајкот. 

Придонеси од плата 
 

Член 240 
На работниците учесници во штрајк, за време на учес-

тво во штрајкот, работодавачот е должен да им уплатува 
придонеси од плата утврдени со посебните прописи на 
најниската основица за плаќање на придонесите. 

 
Надоместок на нето плата за време на штрајк 

од организаторот на штрајкот 
 

Член 241 
Организаторот на штрајкот може од свои средства 

да им обезбеди надоместок на нето плата за времето на 
штрајк на работниците кои учествувале во штрајкот. 

 
Судска забрана на незаконски штрајк 

и надомест на штета 
 

Член 242 
(1) Работодавачот, односно здружението на работо-

давачите може да бара од надлежниот суд да забрани 
организирање и спроведување на штрајк спротивно од 
одредбите на закон. 

(2) Работодавачот може да бара надомест на штета 
која ја претрпел поради штрајкот кој не е организиран 
и спроведен во согласност со овој закон. 

 
Судска забрана за незаконско исклучување  

од работа и надомест на штета 
 

Член 243 
(1) Синдикатот може да бара од надлежниот суд да 

забрани  исклучување од работа за време на штрајк, 
спротивно од одредбите на закон. 

(2) Синдикатот може да бара надомест на штета ко-
ја тој или работниците ја претрпеле поради исклучува-
њето од работа за време на штрајк кое не е извршено  
во согласност со закон. 
 

Судска надлежност за забрана на штрајк 
и отстранување од работа 

 
Член 244 

(1) Одлука за забрана на штрајк донесува надлеж-
ниот суд за работни спорови во прв степен. 

(2) По жалба против одлуката од ставот (1) на овој 
член, одлучува надлежниот суд. 

(3) Постапката по барањето за забрана на штрајк, 
односно отстранување од работа е итна.  

 
Штрајк во вооружените сили, полицијата, 

органите на државната управа и јавните служби 
 

Член 245 
Штрајкот во вооружените сили, полицијата, орга-

ните на државната управа, јавните претпријатија и јав-
ните установи се уредува со посебен закон. 

 
XXI. ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ 

 
Овластувања на Економско-социјалниот совет 

 
Член 246 

(1) Заради утврдување и остварување на усогласени 
дејности со цел за заштита и промоција на економските 
и социјалните права, односно интереси на работниците 
и работодавачите, водење на усогласена економска, 
развојна и социјална политика, поттикнување на соци-
јален дијалог и склучување и примена на колективни 
договори и нивно усогласување со мерките на економ-
ската, социјалната и развојната политика, се основа 
Економско- социјален совет. 
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(2) Дејноста на Економско-социјалниот совет се те-
мели на потребата за тристрана соработка меѓу Влада-
та на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Владата), синдикатите и здруженијата на работодава-
чите, во решавањето на економските и социјалните 
прашања и проблеми. 

(3) Економско-социјалниот совет: 
1) ги следи, проучува и оценува влијанието на еко-

номската политика и мерките на економската политика 
на социјалната стабилност и развој; 

2) ги следи, проучува и оценува влијанието на со-
цијалната политика и мерките на социјалната политика 
на економската стабилност и развој; 

3) ги следи, проучува и оценува влијанието на про-
мените на цените и платите на економската стабилност 
и развој; 

4) му дава образложено мислење на министерот за 
труд за прашања и проблеми поврзани со склучување-
то и примената на колективните договори; 

5) им предлага на Владата, работодавачите и синди-
катите, односно на нивните здруженија на повисоко 
ниво, водење на усогласена политика на цени и плати; 

6) дава мислења по предлози на закони од областа 
на трудот и социјалната сигурност; 

7) ја промовира и поттикнува потребата на тристра-
на соработка (трипартитен социјален дијалог) меѓу со-
цијалните партнери за решавање на економските и со-
цијалните прашања и проблеми; 

8) го поттикнува мирното решавање на колективни-
те работни спорови и 

9) дава мислења и предлози на министерот за труд 
во врска со другите прашања утврдени со овој закон. 

(4) Економско-социјалниот совет се основа со спо-
годба меѓу Владата, репрезентативните синдикати на 
територијата на Република Македонија и репрезента-
тивните здруженија на работодавачи на територијата 
на Република Македонија. 

(5) Со спогодбата за основање на Економско-соци-
јалниот совет поблиску се определуваат неговите овла-
стувања. 

(6) Економско-социјалниот совет може да основа 
одбори и комисии за одделни прашања од својот дело-
круг. 

(7) Економско-социјалниот совет донесува делов-
ник со кој се уредува начинот на работата на Советот. 

 
Состав на Економско-социјалниот совет 

 
Член 247 

(1) Со спогодбата за основање на Економско-соци-
јалниот совет се определува неговиот состав. 

(2) При утврдување на составот мора да се води 
сметка за соодветна застапеност на социјалните парт-
нери. 

 
XXII. ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ВО СТРАНСТВО 
 

Испраќање работник на работа 
во странство 

 
Член 248 

(1) Во согласност со договорот за вработување ра-
ботодавачот може да го испрати работникот на работа 
во странство. Должината на испраќањето ќе се пресме-
тува врз основа на референтен период од една година 
од денот на испраќањето. 

(2) Работникот може да го одбие испраќањето на ра-
бота во странство од оправдани причини, како што се: 

1) бременост; 
2) инвалидност; 
3) здравствени причини;  

4) грижа за дете кое не наполнило седум годишна 
возраст; 

5) грижа за дете кое не наполнило 15 години во-
зраст, ако работникот живее сам со детето и се грижи 
за неговото воспитување и заштита и 

6) други причини определени со договорот за вра-
ботување, односно со колективниот договор којшто не-
посредно го обврзува работодавачот. 

(3) Ако договорот за вработување не предвидува 
можност за работа во странство, работодавачот и ра-
ботникот се должни да склучат нов  изменет договор за 
вработување. Договорот може да се склучи за време на 
довршување на проектот, односно за време на довршу-
вање на работите кои испратениот работник ги врши 
во странство. 

 
Договор за вработување за вршење 

на работи во странство 
 

Член 249 
(1) Ако работникот склучува договор за вработува-

ње за вршење на работа во странство и за тоа време за 
правата и обврските од деловниот однос се применува-
ат, исто така, и странските прописи според меѓународ-
ното приватно право, договорот за вработување покрај 
обврзувачките норми  според овој закон мора да содр-
жи  и одредби за:  

1) траењето на работата во странство; 
2) празниците и слободните работни денови; 
3) минималниот годишен одмор; 
4) висина на платата и валутата, во којашто таа се 

исплаќа; 
5) другите примања во пари, на кои работникот има 

право за време работата во странство и 
6) условите за враќање во татковината. 
(2) Наместо одредбите од ставот (1) точки 4 и 5 на 

овој член, договорот за вработување може да се пови-
кува на друг закон, друг пропис или на колективен до-
говор којшто го уредува тоа прашање. 

 
Испраќање на работници во рамки  

на давање услуги 
 

Член 249-а 
(1) Работно правните односи на работниците кои се 

испратени од нивниот работодавач за извршување на 
работи за давање на услуги за друг работодавач од те-
риторијата на земја членка на Европската унија во те-
риторијата на Република Македонија се утврдени со 
овој закон, посебни правила или релевантен колекти-
вен договор со кој се регулира:  

1) траењето на работното време и периодите за од-
мор; 

2) минималната  плата, минималните побарувања 
на плата и стапка на прекувремена заработувачка; 

3) здравје и безбедност при работа; 
4) условите за работа на жените, младите лица и ра-

ботничките кои се грижат за дете помало од три годи-
ни и 

5) еднаков третман на мажите и на жените и забра-
на на дискриминација. 

(2) Додатоците поврзани со работното место се сме-
таат за дел од минималната плата, освен ако не се пла-
ќа надоместок за трошоците што реално произлегуваат 
од работното место, како што се патните трошоци, тро-
шоците за сместување и исхрана. 

(3) Кога се работи за првично склопување и/или по-
четно инсталирање на стока, а тоа претставува интегра-
лен дел од некој договор за снабдување со стока и е не-
опходно да се употреби стоката со која се снабдува и 
кога тоа го извршуваат квалификувани и/или стручни 
работници на претпријатието кое снабдува. Точките 1 
и 2 од став (1) на овој член не се применуваат, доколку 
работникот се испраќа на не повеќе од осум дена. 
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(4) Државниот инспекторат за труд ќе обезбеди ин-
формации за условите за работа согласно со посебните 
правила, главно во врска со водењето на градежните 
работи вклучувајќи ги и склопувањата, регулирање на 
терен, склопување и расклопување на градби, поправа-
ње на технички, технолошки и производство на гра-
дежни опреми, рушење и одржување, соработка со ов-
ластени тела од Европската унија и земјите членки на 
Европската унија за идентификација, контрола и про-
ценка на условите за работа од овој став и обезбедува-
ње на релевантни информации за условите при работа.   

(5) Одредбите од ставот (1) на овој член не го спре-
чува спроведувањето на принципите и условите за вра-
ботување да бидат поповолни за вработените. 

 
XXIII. РАБОТА НА ДЕЦА ПОМЛАДИ ОД  

15 ГОДИНИ, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 
 

Член 250 
 (1) Кај работодавачот може учениците кои напол-

ниле 14 години возраст и студентите да вршат практич-
на работа во рамките на образовната програма. 

(2) Во случаите од став (1) на овој член соодветно 
се применуваат одредбите на овој закон за работното 
време, одморите и паузите, за посебната заштита на ра-
ботниците кои сé уште не наполниле 18 години во-
зраст, како и за одговорноста за надомест на штета. 

 
Чираци 

 
Член 251 

За чиракот за време на професионалното оспособу-
вање кај работодавачот се применуваат одредбите на 
овој и на друг закон со кои се уредува посебна заштита 
на работниците кои сé уште не наполниле 18 години 
возраст, распоредувањето на работното време, одморот 
за време на работното време, неделниот одмор, за пла-
тениот одмор, отсутност од работа поради празнување, 
отсутност од работа поради неспособност за работа по-
ради болест, отсутност од работа поради вршење на 
функција или обврски според посебни закони и одго-
ворност за надомест на штета. 

 
Посебни договори 

 
Член 252 

(1) Работодавачот може со определено лице да ск-
лучи договор поради вршење работи кои се надвор од 
дејноста на работодавачот, а кои имаат за предмет са-
мостојна изработка или поправка на определени пред-
мети, самостојно извршување на определена физичка 
или интелектуална работа. 

(2) Договорот од ставот (1) на овој член може да се 
склучи и за културно-уметнички работи со лице кое вр-
ши културно-уметничка дејност. 

 
(главата XXIV РАБОТНА КНИШКА и членовите 

253, 254 и 255 се избришани) 
 
XXV. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ОБЛАСТА 

НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
 
Надзор од страна на инспекцијата на трудот 

 
Член 256 

(1) Надзор над примената на овој закон, другите зако-
ни и вработување прописи за работните односи, коле-
ктивните договори и договорите за работа со кои се уре-
дуваат правата и обврските на работникот и работодава-
чот од работниот однос, врши органот на државната упра-
ва надлежен за работите на инспекцијата на трудот. 

(2) Работите на инспекцискиот надзор од ставот (1) 
на овој член ги врши инспекторот на трудот. 

Овластувања на инспекцијата на трудот 
 

Член 257 
(1) Во спроведувањето на надзорот инспекторот на 

трудот ги има овластувањата утврдени со закон и врз 
основа на закон донесените прописи. 

(2) Работникот, синдикатот и работодавачот можат 
да бараат од инспекторот на трудот да изврши инспек-
циски надзор. 

 
Укажување за отстранување на повреди 

на закон и други прописи 
 

Член 258 
(1) Ако инспекторот на трудот утврди повреда на 

закон, друг пропис, колективен договор, договор за 
вработување и други акти, над чија примена врши инс-
пекциски надзор, со решение ќе му нареди на работо-
давачот да донесе или поништи акт со кој ќе ги отстра-
ни утврдените неправилности и недостатоци.  

(2) За постапувањето по донесеното решение, работо-
давачот е должен да го извести инспекторот на трудот. 

 
Член 258-а 

(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот над-
зор инспекторот на трудот утврди дека е сторена не-
правилност од членовите 19, 23, 24, 50, 70, 71, 182, 183, 
195, 219-в и 252 на овој закон, должен е да состави за-
писник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со 
укажување за отстранување на утврдената неправил-
ност во рок од осум дена и со истовремено врачување 
на  покана за спроведување на едукација на лицето или 
работодавачот каде што е утврдена неправилноста при 
вршењето на инспекцискиот надзор. 

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, ка-
ко и начинот на спроведување на едукацијата ги пропишу-
ва министерот надлежен за работите од областа на трудот. 

(3) Едукацијата ја организира и спроведува Држав-
ниот инспекторат за труд во рок не подолг од  осум дена 
од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор. 

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утвр-
дени исти или истородни неправилности за еден или за 
повеќе работодавачи.  

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или рабо-
тодавачот на кој се спроведува едукацијата не се јави на 
едукацијата ќе се смета дека едукацијата е спроведена. 

(6) Доколку лицето или работодавачот над кој се 
спроведува едукација се јави на закажаната едукација и 
истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос 
на утврдената неправилност. 

(7) Доколку инспекторот за труд при спроведување 
на контролниот надзор утврди дека се отстранети утвр-
дените неправилности од ставот (1) на овој член, доне-
сува заклучок со кој ја запира постапката на испекци-
ски надзор. 

(8) Доколку инспекторот за труд при спроведување 
на контролниот надзор утврди дека не се отстранети 
утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, 
поднесува барање за поведување на прекршочна по-
стапка пред прекршочната комисија. 

(9) Државниот инспекторат за труд кој што го извр-
шил инспекцискиот надзор, води евиденција за спрове-
дената едукација на начин  пропишан од  министерот 
надлежен за работите од областа на трудот.  

 
Член 258-б 

Министерството за труд и социјална политика – 
Државниот инспекторат за труд за извршените контро-
ли изготвува квартални извештаи и ги објавува на веб 
страниците на Министерството за труд и социјална по-
литика и на Државниот инспекторат за труд, на унифи-
циран кваратален преглед. 
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Забрана за вршење на работи на 
работодавачот 

 
Член 259 

(1) Ако инспекторот за труд затекне на работа кај 
работодавачот лице со кое не е заснован работен однос 
согласно со законот и лицето не е пријавено во задол-
жително социјално осигурување, со решение ќе му на-
реди на работодавачот, во рок од 15 дена да заснова ра-
ботен однос со затеченото или друго лице на неопреде-
лено време и да му исплати надомест во висина од три 
просечни исплатени бруто плати во Републиката, обја-
вена во тековниот месец. 

(2) Ако работодавачот не постапи по решението од 
ставот (1) на овој член, инспекторот за труд ќе донесе 
решение за забрана на работа во работната просторија 
на работодавачот, до постапувањето по наредбата од 
ставот (1) на овој член. 

(3) Извршувањето на наплатата на надоместокот од 
ставот (1) на овој член го остварува затеченото лице, 
согласно со Законот за извршување. 

(4) Ако во рок од две години кај работодавачот од 
ставот (1) на овој член на работа се затекне лице со кое 
не е заснован работен однос, согласно закон, инспекто-
рот за труд ќе донесе решение за забрана на работа во 
работната просторија на работодавачот во траење од 30 
дена. 

(5) За прекршокот од ставовите (1) и (4) на овој 
член инспекторот за труд поднесува барање за поведу-
вање прекршочна постапка. 

 
Овластување на институцијата 

за јавни приходи 
 

Член 260 
(1) Организацијата надлежна за работите на јавните 

приходи е должна да го известува надлежниот инспек-
тор на трудот за работодавачите кои не извршиле прес-
метка и исплата на плати, односно најниска плата за 
претходниот месец. 

(2) Известувањето од ставот (1) на овој член се до-
ставува до инспекторот на трудот според седиштето на 
работодавачот. 

 
Покренување на прекршочна постапка 

 
Член 261 

Инспекторот на трудот ќе поднесе барање за покре-
нување на прекршочна постапка, ако констатира дека 
работодавачот, односно одговорното лице со повреда 
на закон или други прописи, колективни договори и 
договор за вработување со кои се уредуваат работните 
односи, извршил прекршок. 

 
Одлагање на извршување на одлука 

 
Член 262 

(1) Ако инспекторот на трудот утврди дека со ко-
нечна одлука на работодавачот е повредено право на 
работникот, на барање на работникот, со решение ќе го 
одложи извршувањето на таа одлука, ако работникот 
завел работен спор до донесувањето на правосилна од-
лука на судот. 

(2) Работникот од ставот (1) на овој член, барањето 
до инспекторот на трудот може да го достави во рок од 
30 дена од денот на поведувањето на работниот спор 
пред надлежниот суд. 

(3) Против конечното решение на инспекцијата на 
трудот од ставот (1) на овој член не може да се покрене 
управен спор. 

Право на жалба 
 

Член 263 
(1) Против решението на инспекторот на трудот од 

членовите 258, 259 и 262 на овој закон може да се изја-
ви жалба до министерот надлежен за работите од обла-
ста на трудот, во рок од осум дена од денот на приемот 
на решението.  

(2) Жалбата против решението од членот 259 не го 
одложува извршувањето на решението. 

 
XXVI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 264 

(1) Глоба во износ од 7.000 евра, во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на работода-
вач - правно лице ако: 

1) не е склучен договор за вработување меѓу работ-
никот и работодавачот и работодавачот не го пријавил 
работникот во задолжително пензиско и инвалидско 
осигурување, здравствено осигурување и осигурување 
во случај на невработеност пред стапување на работни-
кот на работа (член 13 ставови (1),(2),(3) и (7)); 

2) не обезбеди услови за безбедност на животот и 
здравјето на работниците во согласност со прописите 
за безбедност и здравје при работа (член 42); 

3) не ги штити и почитува личноста, достоинството, 
приватноста на работникот и не се грижи за заштита на 
личните податоци на работникот (членовите 43 ставови 
(1) и (2) и член 44 ставови (1),(2),(3) и (4)) и 

4) го оневозможува или ќе се обиде да го оневозможи 
инспекторот на трудот во спроведувањето на надзорот. 

(2) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член на директорот, односно друго одговор-
но лице кај работодавачот. 

(3) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член на работодавач - физичко лице. 

 
Член 265 

(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на работода-
вач - правно лице ако: 

1) договорот за вработување не се чува во работни-
те простории на работодавачот каде што работи работ-
никот и не му е врачен примерок од договорот за вра-
ботување на работникот (член 15 ставови (2) и (3)); 

2) склучи договор за вработување со лице кое не 
наполнило 15 години возраст и кое нема општа здрав-
ствена способност (член 18); 

3) склучи договор за вработување или овозможи ра-
бота на млади лица спротивно на членот 18 од овој за-
кон или ако склучи договор за вработување спротивно 
на овој закон  (член 19 ставови (1) , (2) и (3)); 

4) склучи договор за вработување со странец кој не 
ги исполнува условите определени со овој или со друг 
закон (член 20); 

5) работодавачот направи измени на договор за вра-
ботување спротивно на овој закон (член 28-а ставови 
(2), (3) и (4)); 

6) не го запознае работникот со мерките за безбед-
ност и здравје при работа и не го обучи за нивната при-
мена, согласно прописите за безбедност и здравје при 
работа (член 32); 

7) на работникот кој работи со скратено работно 
време му наложи да работи преку договореното работ-
но време (член 48 и 60); 

8) не обезбеди заштита на правата во случај на пре-
несување на трговско друштво или делови на трговско 
друштво (член 68-а, 68-б, 68-в, 68-г, 68-д); 

9) не обезбеди информирање и консултирање на ра-
ботникот во смисла на членовите 94-а и 95 од овој за-
кон; 
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10) не исплатил плата, и не уплатил придонеси од 
плата (членови од 105 до 114); 

11) на работникот му нареди да работи со подолго 
работно време од работното време определено со за-
кон, не води или неправилно води евиденција на работ-
ното време и на прекувремената работа и не го извести 
инспекторот за воведување на прекувремена работа 
(членови 116, 117, 119 и 120); 

12) не ги почитува прописите за прераспределбата 
и распоредот на работното време  (членови 124 и 125); 

13) ноќната работа ја организира спротивно на чле-
новите од 127 до 131 од овој закон, односно не го изве-
сти инспекторот за водедување на ноќна работа; 

14) на работникот не му обезбеди пауза за време на 
работното време, одмор меѓу два последователни дена, 
неделен и годишен одмор во согласност со овој закон и 
не издаде решение за годишен одмор (членови од 132 
до 156); 

15) на работничка , татко и посвоител на дете со по-
тешки пречки во развојот не им обезбеди право на по-
себна заштита во согласност со овој закон (членови од 
160 до 171); 

16) на работници кои се уште не наполниле 18 го-
дини возраст не им обезбеди заштита во согласност со 
овој закон (членови од 172 до 176); 

17) на инвалидите и на повозрасните работници не 
им обезбеди заштита во согласност со овој закон (чле-
нови од  177 до 180); 

18) вршењето на работа во странство го организира 
спротивно на овој закон (членови 248 и 249); 

19) организира работа на деца, ученици и студенти 
спротивно на овој закон (член 250) и 

20) не постапи по решението на инспекторот за от-
странување на повреда на закон или друг пропис или 
по налог на инспекторот за труд за забрана на работа 
(членови 256 до 263). 

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член на директорот, односно друго одговор-
но лице кај работодавачот. 

(3) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член на работодавач - физичко лице. 

 
Член 265-а 

(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на работода-
вач - правно лице ако: 

1) не ги исполнува пропишаните и договорените ус-
лови за вршење на работата определени со закон, коле-
ктивен договор, акт на работодавачот, односно барани 
од страна на работодавачот (член19); 

2) објави слободно работно место во спротивност 
на овој закон  (членови 23 и 24); 

3) на инспекторот за труд не му достави примерок 
од договорот за вработување за вршење на работа дома 
(член 50); 

4) работодавачот се обиде да оствари или остварува 
забранет надзор над синдикатот (член 195); 

5) не издаде потврда со список или издаде потврда 
со список со нецелосни податоци за работниците члено-
ви на синдикатот кои плаќаат членарина (член 213-в); 

6) работник кој организирал или учествувал во 
штрајк, организиран во согласност со закон, го стави во 
понеповолна положба со другите работници (член 239); 

7) откажувањето на договорот за вработување не 
биде изречено во писмена форма и содржина, согласно 
со закон и не биде врачен (членови 70 и 71); 

8) тогаш кога е должен да учествува во постапка за 
мирно решавање на работните спорови (членови 182 и 
183) и 

9) склучи договор спротивно на членот 252 од овој 
закон. 

(2) Глоба во износ од 500 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) 
на овој член на директорот, односно одговорното лице 
кај работодавачот. 

(3) Глоба во износ од 800 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) 
на овој член на работодавач - физичко лице. 

 
Член 266 

(1) Глоба во износ од 1.200 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за сторен прекршок на 
синдикатот, односно здружението на синдикатите и ра-
ботодавачите, ако: 

1) синдикатот, односно здруженијата на синдикати-
те и работодавачите во рок од 30 дена од денот на на-
станувањето на промената не ја пријави промената на 
називот на синдикатот и неговите здруженија на пови-
соко ниво, седиштето, подрачјето на дејствување, нази-
вот на органите и телата, лицата овластени за застапу-
вање, престанокот на дејствувањето, односно овласту-
вањата во правниот промет (член 193);   

2) синдикатот, односно здруженијата на синдикати-
те и работодавачите, колективниот договор не го обја-
ват на пропишаниот начин (член 232); 

3) синдикатот, односно здруженијата на синдикати-
те и работодавачите, тогаш кога за тоа се должни, од-
бијат да учествуваат во постапката за мирење предви-
дена со овој закон (членови 182 и 183 ); 

4) синдикатот, односно здруженијата на синдикати-
те не најават штрајк (член 236 став (2)); 

5) синдикатот, односно здруженијата на синдикати-
те започнат штрајк пред спроведување на постапка за 
мирење, предвидена со овој закон, односно пред спро-
ведување на друга постапка за мирно решавање на спо-
рот (член 236 став (3)) и  

6) синдикатот, односно здруженијата на синдикати-
те во писмото за најава на штрајк не ги наведат причи-
ните за штрајк, местото, денот и времето на почетокот 
на штрајкот (член 236 став (5)). 

(2) Надлежен орган за изрекување на прекршочните 
санкции по ставот (1) од овој член е надлежниот суд. 

 
Прекршочен орган 

 
Член 266-а 

(1) За прекршоците утврдени во членовите 264 и 
265 од овој закон, прекршочна постапка води и прекр-
шочна санкција изрекува органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на трудот (во ната-
мошниот текст: Прекршочниот орган). 

(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој 
член пред прекршочниот орган ја води Комисија за од-
лучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекр-
шочната комисија). 

(3) Прекршочната комисија одлучува по прекршо-
ците утврдени во овој или друг закон и изрекува прекр-
шочни санкции утврдени во овој закон или друг закон. 

(4) Против одлуката за прекршок што ја донел Пре-
кршочниот орган може да се поднесе тужба за поведу-
вање управен спор. 

             
Формирање и работа на Прекршочна комисија 

 
Член 266-б 

(1) Прекршочна комисија формира министерот над-
лежен за работите од областа на трудот. Министерот 
може да формира повеќе прекршочни комисии кои ќе 
бидат надлежни за водење на прекршочна постапка за 
одделни области или за одделни подрачја на Република 
Македонија. 
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(2) Прекршочната комисија е составена од претседа-
тел и два члена од редот на државните службеници вра-
ботени во органот на државната управа надлежен за ра-
ботите од областа на трудот. Претседателот на комисија-
та е дипломиран правник со положен правосуден испит. 

(3) Прекршочната комисија се избира за време трае-
ње од три години со право на реизбор на членовите. 

(4) Претседателот и член на Прекршочната комиси-
ја може да се разреши: 

1) со истекот на времето за кое е именуван за член; 
2) по негово барање; 
3) со исполнување на условите за старосна пензија 

согласно со закон; 
4) ако му се утврди трајна неспособност; 
5) ако се утврди прекршување на прописите за во-

дење на прекршочна постапка со правосилна одлука; 
6) ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат 

од работењето во Прекршочната комисија и 
7) ако не пријавил постоење конфликт на интерси 

за случај за кој решава Прекршочната комисија. 
(5) Прекршочната комисија има право да изведува 

докази и собира податоци кои се неопходни за утврду-
вање на прекршокот, како и да врши други работи и 
презема дејствија утврдени со овој закон, Закон за пре-
кршоците или друг закон. 

(6) Членовите на Прекршочната комисија се само-
стојни и независни во работата на Прекршочната коми-
сија и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење 
и самостојно убедување. 

(7) Прекршочната комисија работи на седница, а 
одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број чле-
нови. 

 (8) Министерот надлежен за работите од областа 
на трудот донесува деловник и трошковник за работа 
на Комисијата за прекршоци. 

(9) Прекршочната комисија води единствена еви-
денција на прекршоците, изречените санкции и донесе-
ните одлуки на начин пропишан од министерот надле-
жен за работите од областа на трудот. 

 
Порамнување 

 
Член 266-в 

(1) За прекршоците утврдени во членовите 264 и 
265 од овој закон, државниот инспектор за труд е дол-
жен на сторителот на прекршокот, пред да поднесе ба-
рање за прекршочна постапка да му предложи постапка 
за порамнување, согласно со овој или друг закон и За-
конот за прекршоците. 

(2) Кога сторителот на прекршокот е согласен за 
поведување на постапка за порамнување, државниот 
инспектор за труд составува записник во кој се забеле-
жуваат битните елементи на прекршокот, времето, ме-
стото и начинот на сторување на прекршокот, описот 
на дејствието на прекршокот, лицата затекнати на са-
мото место и издавањето на платен налог за плаќање 
на изречената глоба. 

(3) Записникот и платниот налог ги потпишуваат др-
жавниот инспектор за труд и сторителот на прекршо-
кот.Со потписот на приемот на платниот налог се смета 
дека сторителот се согласува да ја плати глобата, во рок 
од осум дена од денот на приемот на платниот налог, на 
сметка на органот назначен во платниот налог. 

(4) Кога како сторител на прекршок се јавува прав-
но лице, записникот и платниот налог го потпишува 
одговорното лице, односно лицето кое се нашло на ли-
це место при инспекцискиот надзор или друго службе-
но или одговорно лице кое изјавило дека има право да 
го потпише записникот и да го прими платниот налог. 

(5) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од 
ставот (3) на овој член, ќе плати само половина од 
изречената глоба. 

(6) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од 
ставот (3) на овој член, државниот инспектор на труд 
ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка 
до прекршочниот орган. 

 
Насловот на членот 266-г и членот 266-г  

се избришани 
 

XXVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Примена на одредбите на овој закон на започнатите 
постапки за заштита на права 

 
Член 267 

(член 267 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр. 62/05) 

 
Постапките за остварување и заштита на правата 

започнати пред денот на влегувањето во сила на овој 
закон, ќе се довршат според одредбите на законот кој 
важел во време на започнување на постапката освен 
ако одредбите од овој закон не се поповолни за работ-
никот. 

 
Донесување на подзаконските акти 

 
Член 268 

(член 268 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр. 62/05) 

 
(1) Министерот надлежен за работите од областа на 

трудот ќе ги донесе подзаконските прописи за спрове-
дување на овој закон во рок од шест месеца од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

(2) До денот на влегувањето во сила на подзакон-
ските прописи од ставот (1) на овој член ќе се приме-
нуваат постојните прописи. 

 
Усогласување на прописите 

 
Член 269 

(член 269 од Законот објавен во “Службен весник на 
Република Македонија” бр. 62/05) 

 
(1) Постојните колективни договори и акти на рабо-

тодавачот ќе се усогласат со овој закон најдоцна во ро-
кот од шест месеца од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

(2) Колективните договори кои нема да се усогласат 
во рокот определен во ставот (1) на овој член престану-
ваат да важат. 

(3) До склучувањето на колективните договори и 
донесувањето на акти на работодавачот согласно со 
овој закон, непосредно се применуваат одредбите на 
овој закон. 

(4) Постојните договори за работа склучени до вле-
гувањето во сила на овој закон се сметаат за договори 
за вработување. 

 
Рок за електронско евидентирање на работното  

време 
 

Член 270 
(член 270 од Законот објавен во „Службен весник  

на Република Македонија ”бр. 62/05) 
 
Обврската на работодавачот за електронско евиден-

тирање на полното работно време и на прекувремената 
работа од членот 116 став (7) на овој закон, започнува 
да важи од 1 јануари 2006 година. 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 185 

Престанување на важност на законите 
 

Член 271 
(член 271 од Законот објавен во „Службен весник  

на Република Македонија ”бр. 62/05) 
 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за работните односи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 14/95, 
53/97, 21/98, 25/2000, 3/2001, 50/2001, 25/2003 и 
40/2003) и исправките на Законот објавени во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 3/94, 59/97 и 
34/2000 и Законот за штрајк („Службен лист на СФРЈ" 
број 23/91). 

 
Член 272 

(член 272 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр. 62/05) 

 
Постојните младински задруги ќе се трансформира-

ат и ќе го усогласат своето работење во согласност со 
закон до 31 декември 2005 година. 

 
Член 273 

(член 30 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр. 106/08) 

 
Работодавачот е должен во рок од два месеца од 

влегувањето во сила на овој закон на работникот да му 
ја врати работничката книшка. 

 
Член 274 

(член 31 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр. 106/08) 

 
Рокот од членот 46 се смета кај договори склучени 

пo влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 275 
(член 45 од Законот објавен во „Службен весник  

на Република Македонија” бр. 130/09) 
 
Синдикатите и здруженијата на работодавачи на 

повисоко ниво регистрирани пред денот на влегување 
во сила на овој закон се должни да се пререгистрираат 
во министерството надлежно за работите од областа на 
трудот, во согласност со овој закон, во рок од три месе-
ци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 276 

(член 46 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија ”бр. 130/09) 

 
(1) Комисијата се формира во рок од 15 дена од де-

нот на влегувањето во сила на овој закон. 
(2) Барање за утврдување на репрезентативност, 

согласно овој закон, синдикатите и здруженијата на ра-
ботодавачи  доставуваат во рок од 30 дена од денот на 
формирањето на Комисијата.  

 
Член 277 

(член 47 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр. 130/09) 

 
(1) Општите колективни договори се усогласуваат 

со одредбите од овој закон во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето  во сила на овој закон. 

(2) Колективните договори на ниво на гранка, од-
носно оддел, согласно со Националната класификација 
на дејности и колективните договори на ниво на рабо-
тодавач се усогласуваат во рок од шест месеци од пот-
пишувањето на општите колективни договори. 

Член 278 
(член 48 од Законот објавен во „Службен весник 

на Република Македонија” бр. 130/09) 
 
Одредбите од колективните договори кои нема да 

се усогласат во рокот од член 47 од овој закон преста-
нуваат да важат. 

 
Член 279 

(член 49 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр. 130/09) 

 
Во целиот текст на Законот за работните односи по 

зборот „ гранка“, односно „гранки“ во било кој род и 
број се додаваат зборовите: „односно оддел, согласно 
со Националната класификација на дејности“. 

 
Член 280 

(член 44 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија” бр. 124/10) 

 
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 

донесат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

__________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3319. 
Врз основа на член 2, став 3 и член 18 од Законот за 

плата и другите надоместоци на пратениците во Собра-
нието на Република Македонија и другите избрани и 
именува лица во Републиката („Службен весник на 
СРМ“ бр. 36/90 и „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 
161/2008, 92/2009, 42/2010 и 97/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 1 декем-
ври 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ  ГИ  ИМЕНУВА  

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на коефициенти за 

пресметување на платата на функционерите кои ги 
именува Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 
2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 
126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 
63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010 и 63/2010), во член 
1 во табелата по алинејата „директор на Државниот ко-
мунален инспекторат – 2,8“ се додава нова алинеја која 
гласи: - „директор на Управата за сигурност во желез-
ничкиот систем – 2,9“. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе се применува од 17 ноември 2010 година. 

 
Член 3 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
          Бр. 22-2224/7                  Претседател на Владата 
1 декември 2010 година         на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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3320. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 
96/2004, 67/2007 и 156/2009), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 годи-
на, донесe 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЗАДОЛЖУ-
ВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ СО ДОЛГОРОЧЕН 
КРЕДИТ СО ДЕВИЗНА КЛАУЗУЛА КАЈ  

ТУТУНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност Градот Скопје да 

се задолжи кај Тутунска банка АД-Скопје, со долгоро-
чен кредит со девизна клаузула во износ од 8.500.000 
евра (осум милиони и петстотини илјади евра). 

 
Член 2 

Средствата од долгорочниот кредит со девизна кла-
узула од член 1 на оваа одлука Град Скопје ќе ги кори-
сти за финансирање на Проектот "Изградба на катни 
гаражи Даме Груев и Цветен Пазар" под следните ус-
лови: 

- рок за враќање: 10 (десет) години со вклучени 2 
(две) години грејс период; 

- каматна стапка: 3 месечен ЕУРИБОР плус 5,1% 
процентни поени годишно;  

- провизија за обработка: 1,25 % еднократно, пред 
првото влечење на кредитот; 

- без провизија за предвремено враќање. 
 

Член 3 
Условите и начинот на користење на заемот, како и 

сервисирањето на обврските кои произлегуваат од 
истиот, се утврдуваат со Договорот за долгорочен кре-
дит со девизна клаузула кој ќе се склучи помеѓу Град 
Скопје и Тутунска банка АД-Скопје. 

 
Член4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
  Бр. 51-7486/1                   Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија, 

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3321. 
Врз основа на член 9 од Законот за основање на 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот во 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 1 декември 2010 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА  

И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 
 
1. Сабре Незироски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и 
поддршка на туризмот, на негово барање. 

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 
промоција и поддршка на туризмот се именува Надица 
Николовска. 

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

 
         Бр. 22-4921/2                  Претседател на Владата 
1 декември 2010 година        на Република Македонија, 
               Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3322. 

Врз основа на член 17 од Законот за објавување на 
законите и другите прописи и акти во „Службен весник 
на Република Македонија“ („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 1 де-
кември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО 
- ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП СЛУЖБЕН  

ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од должноста членови на Одборот за контрола 

на материјално-финансиското работење на Јавното 
претпријатие Службен весник на Република Македони-
ја – Скопје, поради истек на мандатот, се разрешуваат: 

- Васко Апостоловски, 
- Гоце Кузмановски, 
- Нелко Нелковски, 
- Ромео Јосифовски. 
2. За членови на Одборот за контрола на материјал-

но-финансиското работење на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија – Скопје, се 
именуваат: 

- Васко Апостоловски, 
- Гоце Кузмановски, 
- Нелко Нелковски, 
- Ромео Јосифовски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
         Бр. 22-5214/2                  Претседател на Владата 
1 декември 2010 година        на Република Македонија, 
               Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3323. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 
97/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1 декември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-
РИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
ВОДОСТОПАНСКИ  ДЕЈНОСТИ ХС „ЗЛЕТОВИЦА“  

- ПРОБИШТИП 
 
1. Седат Јакуповски се разрешува од должноста 

член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-
финансиското работење на Јавното претпријатие за из-
вршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ 
– Пробиштип, поради истек на мандатот за кој е имену-
ван. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие за извршување на водостопански дејности ХС 
„Злетовица“ – Пробиштип, се именува Димчо Лазов. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
         Бр. 22-5894/2                   Претседател на Владата 
1 декември 2010 година         на Република Македонија, 
               Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3324. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 
97/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1 декември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИ-
СУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија, поради 
истек на мандатот за кој се именувани се разрешуваат: 

- Тони Димитриоски, 
- Ристе Новачевски, 
- Киро Тодоровски. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија се именуваат: 

- Тони Димитриоски, 
- Ристе Новачевски, 
- Киро Тодоровски. 
3. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
         Бр. 22-6016/2                  Претседател на Владата 
1 декември 2010 година        на Република Македонија, 
               Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3325. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 
97/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1 декември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-
РИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН  

ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија, поради 
истек на мандатот за кој се именувани се разрешуваат: 

- Златко Јанкоски 
- Соња Туниева и 
- Кирил Пецаков, на негово барање. 
 
2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на 

материјално-финансиското работење на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија се именуваат: 

- Златко Јанкоски 
- Соња Туниева. 

3. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
  Бр. 22-6127/2                  Претседател на Владата 

1 декември 2010 година        на Република Македонија, 
      Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3326. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 
97/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1 декември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ИЗВР-
ШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ  

ХС „ЗЛЕТОВИЦА“-ПРОБИШТИП 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за извршување на водостопански 
дејности ХС „Злетовица“-Пробиштип, поради истек на 
мандатот за кој се именувани се разрешуваат: 

- Ванчо Костадиновски 
- Васко Арсов. 
 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за извршување на водостопански дејности ХС 
„Злетовица“-Пробиштип, се именуваат: 

- Зоран Минов 
- Власте Савовски. 
 
3. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
  Бр. 22-6154/6                    Претседател на Владата 

1 декември 2010 година        на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3327. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 
97/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  1 декември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН-
ОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО  

ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“-БИТОЛА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие „Стрежево“-Битола, поради 
истек на мандатот за кој се именувани се разрешуваат: 

- Мирјана Веловска 
- Томе Ристевски 
- Александар Крстевски. 
 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие „Стрежево“-Битола се именуваат: 
- Горан Ѓурчиновски 
- Гоце Талевски 
- Марија Ивановска. 
 
3. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
  Бр. 22-6237/4                   Претседател на Владата 

1 декември 2010 година        на Република Македонија, 
      Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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3328. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 
97/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1 декември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН-
ОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРО-
ЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО 
РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

„СТРЕЖЕВО“-БИТОЛА 
 
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално-финансиското работење на 
Јавното претпријатие „Стрежево“-Битола, се разрешу-
ваат: 

- Никола Наумовски 
- Кире Крстески. 
 
2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на 

материјално-финансиското работење на Јавното прет-
пријатие „Стрежево“-Битола се именуваат: 

- Илија Филиповски 
- Костадин Тасковски. 
 
3. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
  Бр. 22-7392/1                  Претседател на Владата 

1 декември 2010 година        на Република Македонија, 
      Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3329. 

Врз основа на член 162 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 
84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/-
2008, 81/2009, 156/2009 и 83/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 1 декември 
2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИ-
СКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА  

МАКЕДОНИЈА 
 

1. Ангел Максимовски се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

2. За член на Управниот одбор на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија се 
именува Ацо Стојанов, дипл. правник.  

3. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
  Бр. 22-7393/1                    Претседател на Владата 

1 декември 2010 година         на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

3330. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 1 
декември 2010 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВИНИЦА 

 
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Здравствен дом - Виница се именува 
Гоце Василев. 

2. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
  Бр. 22-7394/1                    Претседател на Владата 

1 декември 2010 година         на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3331. 

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за финанси-
ската полиција („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2007), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 1 декември 2010 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКА 

ПОЛИЦИЈА 
 
1. Газменд Сејфули се разрешува од должноста за-

меник на директорот на Управата за Финансиска поли-
ција, орган во состав на Министерството за финансии. 

2. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
  Бр. 22-7395/1                  Заменик на претседателот 

1 декември 2010 година         на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3332. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за финанси-

ската полиција („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2007), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 1 декември 2010 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА 

 
1. За заменик на директорот на Управата за Финан-

сиска полиција, орган во состав на Министерството за 
финансии, се именува Бесим Билали. 

2. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
  Бр. 22-7396/1                   Заменик на претседателот 

1 декември 2010 година          на Владата на Република 
      Скопје                                      Македонија, 

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 189 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 

ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО) 

3333. 



Стр. 190 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

        Бр. 51-7497/1                          Заменик на претседателот 
7 декември 2010 година                         на Владата на Република 
          Скопје                            Македонија,  
                                   Абдилаќим Адеми, с.р. 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 191 

М А К Р О Е К О Н ОМ С К А  П О Л И Т И К А  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2011 ГОДИНА 

3334. 



Стр. 192 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 193 



Стр. 194 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 195 



Стр. 196 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 197 



Стр. 198 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 199 



Стр. 200 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 201 

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
3335. 

Врз основа на член 114-а од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Маке-
донија", бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), министерот за 
здравство донесе 
 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ КОЈА СЕ ОДНЕСУВА  
НА ТРЕТМАНОТ НА БИПОЛАРНОТО РАСТРОЈСТВО (МАНИЧНО-ДЕПРЕСИВНО  

РАСТРОЈСТВО) 
 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на трет-

манот на биполарното растројство (манично-депресивно растројство). 
 

Член 2 
Начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на Третманот на биполарното рас-

тројство (манично-депресивно растројство) е даден во Прилог 1, кој е составен дел на ова упатство. 
 

Член 3 
За секој поединечен случај, по сопствена оценка, докторот може да отстапи од одредбите на ова 

упатство во секоја фаза од третманот на пациентот, со соодветно образложение за потребата за отстапу-
вање и со проценка за натамошниот тек на третманот. 

Потребата за отстапување и оценката од став 1 на овој член од страна на докторот соодветно се доку-
ментира во медицинското досие на пациентот. 
 

Член 4 
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе се применува една година од денот на неговото влегување во сила. 
 

Бр. 10-10297/2 
6 декември 2010 година                                                                                                              Министер, 

   Скопје                                                                                                                       д-р Бујар Османи, с.р. 



Стр. 202 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 203 



Стр. 204 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 205 



Стр. 206 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 207 



Стр. 208 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 209 



Стр. 210 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 211 

 



Стр. 212 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

3336. 
Врз основа на член 114-а од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република 

Македонија", бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), министерот за 
здравство донесе 

 
У П А Т С Т В О  

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ КОЈА СЕ ОДНЕСУВА  
НА СКРИНИНГОТ НА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на 
скринингот на колоректален карцином. 

 
Член 2 

Начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на Скринингот на колоректален карцином е 
даден во Прилог 1, кој е составен дел на ова упатство. 

 
Член 3 

За секој поединечен случај, по сопствена оценка, докторот може да отстапи од одредбите на ова упатство 
во секоја фаза од третманот на пациентот, со соодветно образложение за потребата за отстапување и со 
проценка за натамошниот тек на третманот. 

Потребата за отстапување и оценката од став 1 на овој член од страна на докторот соодветно се 
документира во медицинското досие на пациентот. 

 
Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува една година од денот на неговото влегување во сила. 

 
Бр. 10-10297/3         

6 декември 2010 година                                                                                                                        Министер, 
   Скопје                                                                                                                                д-р Бујар Османи, с.р. 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 213 



Стр. 214 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 215 

 



Стр. 216 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 217 

 



Стр. 218 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 219 

 



Стр. 220 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 221 

 



Стр. 222 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 223 

 



Стр. 224 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 225 

 
3337. 

Врз основа на член 114-а од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македони-
ја", бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), министерот за здравство до-
несе 

 
У П А Т С Т В О  

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ КОЈА СЕ ОДНЕСУВА  
НА ТРЕТМАНОТ НА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИСИ 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на третманот 
на вирусните хепатитиси. 

 
Член 2 

Начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на Третманот на вирусните хепатитиси е да-
ден во Прилог 1, кој е составен дел на ова упатство. 

 
Член 3 

За секој поединечен случај, по сопствена оценка, докторот може да отстапи од одредбите на ова упатство 
во секоја фаза од третманот на пациентот, со соодветно образложение за потребата за отстапување и со про-
ценка за натамошниот тек на третманот. 

Потребата за отстапување и оценката од став 1 на овој член од страна на докторот соодветно се докумен-
тира во медицинското досие на пациентот. 

 
Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува една година од денот на неговото влегување во сила. 
 

Бр. 10-10297/4 
6 декември 2010 година                                                                                                                      Министер, 

   Скопје                                                                                                                                д-р Бујар Османи, с.р. 



Стр. 226 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 227 

 



Стр. 228 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 229 

 



Стр. 230 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 231 

 



Стр. 232 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 233 

 



Стр. 234 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 235 

 



Стр. 236 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 237 

 



Стр. 238 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 239 

 



Стр. 240 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 241 

 



Стр. 242 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 243 

 
 



Стр. 244 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 
3338. 

Врз основа на член 114-а од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македони-
ја", бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), министерот за здравство до-
несе 

 
У П А Т С Т В О  

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ КОЈА СЕ ОДНЕСУВА  
НА ТРЕТМАНОТ НА ХРОНИЧНАТА КОРОНАРНА АРТЕРИСКА БОЛЕСТ 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на третманот 
на хроничната коронарна артериска болест. 

 
Член 2 

Начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на Третманот на хроничната коронарна ар-
териска болест е даден во Прилог 1, кој е составен дел на ова упатство. 

 
Член 3 

За секој поединечен случај, по сопствена оценка, докторот може да отстапи од одредбите на ова упатство 
во секоја фаза од третманот на пациентот, со соодветно образложение за потребата за отстапување и со про-
ценка за натамошниот тек на третманот. 

Потребата за отстапување и оценката од став 1 на овој член од страна на докторот соодветно се докумен-
тира во медицинското досие на пациентот. 

 
Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува една година од денот на неговото влегување во сила. 

 
 
Бр. 10-10297/5 

6 декември 2010 година                                                                                                                      Министер, 
   Скопје                                                                                                                                д-р Бујар Османи, с.р. 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 245 



Стр. 246 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 247 

 



Стр. 248 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 249 

 



Стр. 250 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 251 

 



Стр. 252 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 253 

 



Стр. 254 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 255 

 



Стр. 256 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 257 

 



Стр. 258 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 259 

 



Стр. 260 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 261 

 



Стр. 262 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 263 

 



Стр. 264 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 265 

 



Стр. 266 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 267 

 



Стр. 268 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 269 

 



Стр. 270 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 271 

 



Стр. 272 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 273 

 



Стр. 274 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 275 

 



Стр. 276 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 277 

 



Стр. 278 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 279 

 



Стр. 280 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 281 

 



Стр. 282 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 283 

 



Стр. 284 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 285 

 



Стр. 286 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 287 

 
 



Стр. 288 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 
3339. 

Врз основа на член 114-а од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), министерот за здравство до-
несе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ КОЈА СЕ ОДНЕСУВА  
НА ТРЕТМАНОТ НА ХРОНИЧНАТА СРЦЕВА СЛАБОСТ (ХСС) 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на третманот 
на хроничната срцева слабост (ХСС). 

 
Член 2 

Начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на Третманот на хроничната срцева слабост 
(ХСС) е даден во Прилог 1, кој е составен дел на ова упатство. 

 
Член 3 

За секој поединечен случај, по сопствена оценка, докторот може да отстапи од одредбите на ова упатство 
во секоја фаза од третманот на пациентот, со соодветно образложение за потребата за отстапување и со про-
ценка за натамошниот тек на третманот. 

Потребата за отстапување и оценката од став 1 на овој член од страна на докторот соодветно се докумен-
тира во медицинското досие на пациентот. 

 
Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува една година од денот на неговото влегување во сила. 
 
 

Бр. 10-10297/6 
6 декември 2010 година                                                                                                                      Министер, 

   Скопје                                                                                                                                д-р Бујар Османи, с.р. 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 289 



Стр. 290 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 291 

 



Стр. 292 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 293 

 



Стр. 294 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 295 

 



Стр. 296 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 297 

 



Стр. 298 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 299 

 



Стр. 300 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 301 

 



Стр. 302 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 303 

 



Стр. 304 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 305 

 



Стр. 306 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 307 

 



Стр. 308 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 309 

 



Стр. 310 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 311 

 



Стр. 312 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 313 

 



Стр. 314 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 315 

 



Стр. 316 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 317 

 



Стр. 318 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 319 

 



Стр. 320 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 321 

 



Стр. 322 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 323 

 



Стр. 324 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 325 

 



Стр. 326 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 327 

 



Стр. 328 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 329 

 



Стр. 330 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 331 

 



Стр. 332 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 333 

 



Стр. 334 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 335 

 



Стр. 336 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 337 

 



Стр. 338 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 339 

 



Стр. 340 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 341 

 



Стр. 342 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 343 

 



Стр. 344 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 345 

 



Стр. 346 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 347 

 



Стр. 348 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 349 

 
3340. 

Врз основа на член 114-а од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), министерот за здравство до-
несе 

 
У П А Т С Т В О  

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ КОЈА СЕ ОДНЕСУВА  
НА ТЕРАПИЈАТА НА ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА БОЛЕСТ 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на терапијата 
на хронична бубрежна болест. 

 
Член 2 

Начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на Терапијата на хронична бубрежна болест 
е даден во Прилог 1, кој е составен дел на ова упатство. 

 
Член 3 

За секој поединечен случај, по сопствена оценка, докторот може да отстапи од одредбите на ова упатство 
во секоја фаза од третманот на пациентот, со соодветно образложение за потребата за отстапување и со про-
ценка за натамошниот тек на третманот. 

Потребата за отстапување и оценката од став 1 на овој член од страна на докторот соодветно се докумен-
тира во медицинското досие на пациентот. 

 
Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува една година од денот на неговото влегување во сила. 

 
 
Бр. 10-10297/7 

6 декември 2010 година                                                                                                                      Министер, 
   Скопје                                                                                                                                д-р Бујар Османи, с.р. 



Стр. 350 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 351 

 



Стр. 352 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 353 

 



Стр. 354 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 355 

 



Стр. 356 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 357 

 



Стр. 358 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 359 

 



Стр. 360 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 361 

 



Стр. 362 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 363 

 



Стр. 364 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 365 

 
3341. 

Врз основа на член 114-а од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), министерот за здравство до-
несе 

 
У П А Т С Т В О  

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ КОЈА СЕ ОДНЕСУВА  
НА ЛЕКУВАЊЕТО НА ИНФЕКЦИИТЕ НА УРИНАРНИОТ ТРАКТ 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на лекување-
то на инфекциите на уринарниот тракт. 

 
Член 2 

Начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на Лекувањето на инфекциите на уринарни-
от тракт е даден во Прилог 1, кој е составен дел на ова упатство. 

 
Член 3 

За секој поединечен случај, по сопствена оценка, докторот може да отстапи од одредбите на ова упатство 
во секоја фаза од третманот на пациентот, со соодветно образложение за потребата за отстапување и со про-
ценка за натамошниот тек на третманот. 

Потребата за отстапување и оценката од став 1 на овој член од страна на докторот соодветно се докумен-
тира во медицинското досие на пациентот. 

 
Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува една година од денот на неговото влегување во сила. 

 
 
Бр. 10-10297/8 

6 декември 2010 година                                                                                                                      Министер, 
   Скопје                                                                                                                                д-р Бујар Османи, с.р. 



Стр. 366 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 367 

 



Стр. 368 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 369 

 



Стр. 370 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 371 

 



Стр. 372 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 373 

 



Стр. 374 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 375 

 



Стр. 376 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 377 

 



Стр. 378 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 379 

 



Стр. 380 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 381 

 
3342. 

Врз основа на член 114-а од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република 
Македонија", бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), министерот за 
здравство донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ КОЈА СЕ ОДНЕСУВА НА 
ТРЕТМАНОТ НА ЦЕРЕБРАЛНИОТ ИНФАРКТ (ИСХЕМИЧЕН МОЗОЧЕН УДАР) 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на третманот 
на церебралниот инфаркт (исхемичен мозочен удар). 

 
Член 2 

Начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на Третманот на церебралниот инфаркт 
(исхемичен мозочен удар) е даден во Прилог 1, кој е составен дел на ова упатство. 

 
Член 3 

За секој поединечен случај, по сопствена оценка, докторот може да отстапи од одредбите на ова упатство 
во секоја фаза од третманот на пациентот, со соодветно образложение за потребата за отстапување и со 
проценка за натамошниот тек на третманот. 

Потребата за отстапување и оценката од став 1 на овој член од страна на докторот соодветно се 
документира во медицинското досие на пациентот. 

 
Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува една година од денот на неговото влегување во сила. 

 
 
Бр. 10-10297/9 

6 декември 2010 година                                                                                                                      Министер, 
   Скопје                                                                                                                                д-р Бујар Османи, с.р. 



Стр. 382 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 383 



Стр. 384 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 385 



Стр. 386 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 387 



Стр. 388 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 389 



Стр. 390 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 391 



Стр. 392 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 393 



Стр. 394 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 395 



Стр. 396 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 397 



Стр. 398 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 399 



Стр. 400 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 401 



Стр. 402 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 403 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3343. 
Врз основа на член 2, член 9, член 27 и член 184 од 

Законот за хартии од вредност („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 57/2010), 
Комисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија, на седницата одржана на ден 26.11.2010 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ ОДОБ-
РЕНИЕ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВ-
НИНА СО ЕМИСИЈА НА ОБИЧНИ АКЦИИ ПО ПАТ  

НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. Се одбива Барањето бр. 02-100-200-1239 од 11.11.2010 

година за давање одобрение за зголемување на почет-
ниот капитал (основната главнина) на Комерцијална 
Банка АД Скопје со емисија на обични акции по пат на 
приватна понуда-VI (шеста) емисија, поднесено до Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија на 11.11.2010  година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
   Бр. УП 1 Број 07-145        Комисија за хартии од вредност 
26 ноември 2010 година    на Република Македонија                  

 Скопје                          Претседател,  
                             Марина Наќева Кавракова, с.р. 

____________ 
3344. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 19, член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006 и Одлу-
ка на Уставен суд од 9.12.2009 година „Сл. весник  на 
РМ“ 157/2009), а во врска со член 2 став 1 точка 45, 
член 158 став 3 и член 160 став 1 од Законот за хартии 
од вредност и член 4 од Правилникот за времето и на-
чинот на обелоденување ценовно чувствителни инфор-
мации („Службен весник на Република Македонија“  
110/2006), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија постапувајќи по барањето за поведу-
вање прекршочна постапка бр.08-1504/1 од 16.6.2010 
година против Гранит АД Скопје, на седницата одржа-
на на ден 26.11.2010 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека правното лице Градежно друш-

тво Гранит АД Скопје (целосен назив), Гранит АД 
Скопје (скратен назив), со седиште ул. „Вељко Влахо-
виќ“ број 8 Скопје, ЕМБС 405261, единствен даночен 
број 4030996123112, сметка број 300000000416263, де-
понентна банка: Комерцијална банка АД Скопје,  е 
виновно, сторило прекршок со несторување, при тоа не 
ги исполнило обврските како акционерско друштво со 
посебни обврски за известување кои се однесуваат на 
доставување известувања за ценовно чувствителни 
информации односно за склучен Договор за регистри-
ран залог ОДУ бр.983/09 од 21-12-2009 година и 
Договор за хипотека ОДУ бр.982/09 од 21-12-2009 го-

дина над имот сопственост на друштвото за одобрува-
ње на рамковен кредит (објавени во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр.157/2009) до Комисијата 
за хартии од вредност на Република Македонија и не ја 
има известено јавноста во законски предвидениот рок, 
согласно со одредбите на член 2 став  1 точка 45, член 
158 став 3 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност и член 4 од Правилникот за времето и начи-
нот на обелоденување ценовно чувствителни информа-
ции.  

2. Непостапувањето согласно со член 158 став 3 и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност прет-
ставува прекршок од член 242 став 1 точките 5  и 6 од 
Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 5 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6, од Законот за 
хартии од вредност му се изрекува единствена санкција 
опомена. 

4. Се задолжува Гранит АД Скопје  во рок од 30 де-
на по приемот на ова решение да постапи согласно со 
одредбите на член 158 став 3 и член 160 став 1 на Зако-
нот за хартии од вредност во врска со точка 1 на ова 
решение. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
        Бр. 08-УП1/152           Комисија за хартии од вредност  
26 ноември 2010 година    на Република Македонија 

   Скопје                          Претседател,                  
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
3345. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 19, член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006 и Одлу-
ка на Уставен суд од 9.12.2009 година „Сл. весник на 
РМ“ број 157/2009), а во врска со член 2 став 1 точка 
45, член 158 став 3 и член 160 став 1 од Законот за хар-
тии од вредност и член 4 од Правилникот за времето и 
начинот на обелоденување ценовно чувствителни ин-
формации („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.110/2006), Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија постапувајќи по барањето за 
поведување прекршочна постапка бр.08-1505/1 од 
16.06.2010 година против Мода АД Свети Николе, на 
седницата одржана на ден 26.11.2010 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека правното лице Акционерско 

друштво за производство на конфекциско производс-
тво Мода Свети Николе (целосен назив), Мода АД Све-
ти Николе (скратен назив), со седиште ул.„Маршал Ти-
то“ број 79 Свети Николе, ЕМБС 4043642, единствен 
даночен број 4025996101620, сметка број 3001800000-
1676, депонентна банка: Комерцијална банка АД Скоп-
је,  е виновно, сторило прекршок со несторување, при 
тоа не ги исполнило обврските како акционерско 
друштво со посебни обврски за известување кои се од-
несуваат на доставување известувања за ценовно чув-
ствителни информации односно за склучен Договор за 
залог на недвижен имот со својство на извршна испра-
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ва, солемнизиран со нотарски акт ОДУ бр. 372/09 од 
1.09.2009 година со кој е заснована заложно право од 
прв ред во корист на  заложниот доверител Комерци-
јална банка АД Скопје – Филијала Штип заради обез-
бедување парично побарување во износ од 700.000 
евра (објавен во „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.122/2009) до Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија и не ја има известено 
јавноста во законски предвидениот рок, согласно со 
одредбите на член 2 став  1 точка 45, член 158 став 3 и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност и 
член 4 од Правилникот за времето и начинот на обело-
денување ценовно чувствителни информации.  

2. Непостапувањето согласно член 158 став 3 и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност прет-
ставува прекршок од член 242 став 1 точките 5  и 6 од 
Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 5 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6, од Законот за 
хартии од вредност му се изрекува единствена санкција 
опомена. 

4. Се задолжува Мода АД Свети Николе  во рок од 
30 дена по приемот на ова решение да постапи соглас-
но со одредбите на член 158 став 3 и член 160 став 1 на 
Законот за хартии од вредност во врска со точка 1 на 
ова решение. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
    Број 08-УП1/153           Комисија за хартии од вредност на 
26 ноември 2010 година       Република Македонија 

   Скопје                            Претседател,               
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
3346. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 19,член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006 и Одлу-
ка на Уставен суд од 9.12.2009 година Сл. Весник 
157/2009), а во врска со член 2 став 1 точка 45, член 
158 став 3 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност, Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија постапувајќи по барањето за поведу-
вање прекршочна постапка бр.08-1506/1 од 16.6.2010 
година против Акционерско друштво за осигурување и 
реосигурување КЈУБИ Македонија АД Скопје, на сед-
ницата одржана на ден 26.11.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека правното лице акционерско 

друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Ма-
кедонија АД Скопје (целосен назив), Осигурување 
КЈУБИ Македонија АД Скопје (скратен назив), со се-
диште ул. „11 Октомври“ број 15, Скопје, ЕМБС 
4067037, единствен даночен број 4030974258740, сме-
тка број 30000000463960, депонентна банка: Комерци-
јална банка АД Скопје,  е виновно, сторило прекршок 
со несторување, при тоа не ги исполнило обврските ка-
ко акционерско друштво со посебни обврски за изве-
стување кои се однесуваат на доставување известувања 
за ценовно чувствителни информации, односно за зас-

нован залог-хипотека од прв ред на сопствен недвижен 
имот во корист на заложниот доверител Про Кредит 
банка АД Скопје во износ од 330.000 евра, според но-
тарски акт ОДУ бр. 397/09 од 8.10.2009 година  (обја-
вен во „Службен весник на Република Македонија“  
бр.128/2009) до Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија и не ја има известено јавноста 
во законски предвидениот рок, согласно со одредбите 
на член 2 став  1 точка 45, член 158 став 3 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност и член 4 од 
Правилникот за времето и начинот на обелоденување 
ценовно чувствителни информации.  

2. Непостапувањето согласно член 158 став 3 и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност прет-
ставува прекршок од член 242 став 1 точките 5  и 6 од 
Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 5 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6, од Законот за 
хартии од вредност му се изрекува единствена санкција 
опомена. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
    Број 08-УП1/154           Комисија за хартии од вредност на 
26 ноември 2010 година     Република Македонија 

    Скопје                           Претседател,               
                              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
3347. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006 и Одлу-
ка на Уставен суд од 9.12.2009 година „Сл. весник на 
РМ“ бр. 157/2009), а во врска со член 154 став 1,член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност, Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија постапувајќи по барањето за поведу-
вање прекршочна постапка бр.07-3365/1 од 22.12.2009 
година против Промет и услуги ТУТУН АД Скопје, на 
седницата одржана на ден  26.11.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека Промет и услуги ТУТУН АД 

Скопје  (целосен назив), ТУТУН АД Скопје (скратен 
назив), седиште: бул. „Кочо Рацин“ број 97, Скопје, оп-
штина Центар, со ЕМБС: 5176093 и единствен даночен 
број: 4030956262446, е виновно односно сторило пре-
кршок со несторување, при тоа не ги исполнило обвр-
ските како акционерско друштво со посебни обврски за 
известување кои се однесуваат на доставувањето до 
Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај 
за неговите финансиски резултати, правниот статус и 
работењето за 2008 во 2009 година; објавување на ре-
зиме на ревидиран годишен извештај заедно со мисле-
ње на овластениот ревизор и доставувањето на приме-
рок од својот годишен,  тримесечен и тековен извештај 
во законски предвидените рокови, регулирани со 
одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1 и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што прет-
ставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на 
Законот за хартии од вредност.  
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2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од 
вредност му се изрекува единствена санкција глоба, во 
висина од 4.000 евра во денарска противвредност по 
среден курс на Народна банка на Република Македони-
ја на денот на донесувањето на решението, односно 
246.015,20 денари. 

3. Промет и услуги ТУТУН АД Скопје е должно да 
ја плати глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 
дена од денот на правосилноста на ова решение на 
следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени 
прекршоци од области во надлежност на Комисијата за 
хартии од вредност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува Промет и услуги ТУТУН АД Скоп-
је во рок од 30 дена по приемот на ова решение да  по-
стапи согласно со одредбите член 154 став 1, член 155 
став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вред-
ност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
    Број 07-УП1/155           Комисија за хартии од вредност на 
26 ноември 2010 година       Република Македонија 

   Скопје                            Претседател,               
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
3348. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006 и Одлу-
ка на Уставен суд од 9.12.2009 година „Сл. весник на 
РМ“ бр. 157/2009), а во врска со член 154 став 1,член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност, Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија постапувајќи по барањето за поведу-
вање прекршочна постапка бр.07-3363/1 од 22.12.2009 
година против АД за производство на метални и еле-
ктромашински производи ПРОЛУКС Велес, на седни-
цата одржана на ден  26.11.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека АД за производство на метални 

и електромашински производи ПРОЛУКС Велес  (це-
лосен назив), ПРОЛУКС АД ВЕЛЕС (скратен назив), 
седиште: ул. „Васа Кошулчева“ бб, Велес, со ЕМБС: 
5220998 и единствен даночен број: 4021989106203, е 
виновно односно сторило прекршок со несторување, 
при тоа не ги исполнило обврските како акционерско 
друштво со посебни обврски за известување кои се од-
несуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од 
вредност на годишен извештај за неговите финансиски 
резултати, правниот статус и работењето за 2008 во 
2009 година; објавување на резиме на ревидиран годи-
шен извештај заедно со мислење на овластениот реви-
зор и доставувањето на примерок од својот годишен,  
тримесечен и тековен извештај во законски предвиде-
ните рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 

1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хар-
тии од вредност, што претставува прекршок од член 
242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за хартии од 
вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од 
вредност му се изрекува единствена санкција глоба, во 
висина од 4.000 евра во денарска противвредност по 
среден курс на Народна банка на Република Македони-
ја на денот на донесувањето на решението, односно 
246.015,20 денари. 

3. АД за производство на метални и електромашин-
ски производи ПРОЛУКС Велес  е должно да ја плати 
глобата од точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од 
денот на правосилноста на ова решение на следната уп-
латна сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од 
области во надлежност на Комисијата за хартии од 
вредност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува АД за производство на метални и 
електромашински производи ПРОЛУКС Велес  во рок 
од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  сог-
ласно со одредбите член 154 став 1, член 155 став 1 и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 
 
    Број 07-УП1/156           Комисија за хартии од вредност на 
26 ноември 2010 година       Република Македонија 

   Скопје                            Претседател,               
                              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
3349. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за 
прекршоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006 и 
Одлука на Уставен суд од 9.12.2009 година „Сл. весник 
на РМ“ бр. 157/2009), а во врска со член 154 став 
1,член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија постапувајќи по барањето за 
поведување прекршочна постапка бр.07-3366/1 од 
22.12.2009 година против АД за примарна и финална 
обработка на дрво ОГРАЖДЕН Берово, на седницата 
одржана на ден 26.11.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека ад за примарна и финална 

обработка на дрво ОГРАЖДЕН Берово (целосен 
назив), ОГРАЖДЕН АД Берово (скратен назив), 
седиште: ул. „Борис Кидрич“ број 54, Берово, со 
ЕМБС: 4114230 и единствен даночен број: 
4001996102824, е виновно односно сторило прекршок 
со несторување, при тоа не ги исполнило обврските 
како акционерско друштво со посебни обврски за 
известување кои се однесуваат на доставувањето до 
Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај 
за неговите финансиски резултати, правниот статус и 
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работењето за 2008 во 2009 година; објавување на 
резиме на ревидиран годишен извештај заедно со 
мислење на овластениот ревизор и доставувањето на 
примерок од својот годишен,  тримесечен и тековен 
извештај во законски предвидените рокови, регулирани 
со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1 и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност, што 
претставува прекршок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 
6 на Законот за хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за 
хартии од вредност му се изрекува единствена санкција 
глоба, во висина од 4.000 евра во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на донесувањето на 
решението, односно 246.015,20 денари. 

3. АД за примарна и финална обработка на дрво 
ОГРАЖДЕН Берово е должно да ја плати глобата од 
точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на 
правосилноста на ова решение на следната уплатна 
сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од 
области во надлежност на Комисијата за хартии од 
вредност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува АД за примарна и финална 
обработка на дрво ОГРАЖДЕН Берово во рок од 30 
дена по приемот на ова решение да  постапи  согласно 
со одредбите член 154 став 1, член 155 став 1 и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
    Број 07-УП1/157          Комисија за хартии од вредност на 
26 ноември 2010 година       Република Македонија 

   Скопје                            Претседател,               
                              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
3350. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006 и Одлу-
ка на Уставен суд од 09-12-2009 година „Сл. весник на 
РМ“ бр. 157/2009), а во врска со член 154 став 1,член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност, Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија постапувајќи по Барањето за поведу-
вање прекршочна постапка бр.07-3372/1 од 22.12.2009 
година против Живинарска фарма „БЕЛИМБЕГОВО“ 
Акционерско друштво Скопје, на седницата одржана 
на ден 26.11.2010 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека Живинарска фарма „БЕЛИМ-

БЕГОВО“ Акционерско друштво Скопје (целосен на-
зив), Белимбегово АД Скопје (скратен назив), седиште: 
Илинден, Скопје, со ЕМБС: 4055241 и единствен дано-
чен број: 4030991136437, е виновно односно сторило 
прекршок со несторување, при тоа не ги исполнило об-

врските како акционерско друштво со посебни обврски 
за известување кои се однесуваат на доставувањето до 
Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај 
за неговите финансиски резултати, правниот статус и 
работењето за 2009 година; објавување на резиме на 
ревидиран годишен извештај заедно со мислење на ов-
ластениот ревизор и доставувањето на примерок од 
својот годишен,  тримесечен и тековен извештај во за-
конски предвидените рокови, регулирани со одредбите 
на член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност, што претставува прекр-
шок од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 на Законот за 
хартии од вредност.  

2. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение : за сторени-
от прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува единствена санкција 
глоба, во висина од 4.000 евра односно 246.015,20 де-
нари во денарска противвредност по среден курс на 
Народна банка на Република Македонија на денот на 
донесувањето на решението. 

3. Живинарска фарма „БЕЛИМБЕГОВО“ Акцио-
нерско друштво Скопје е должно да ја плати глобата од 
точка 2 на ова решение во рок од 8 дена од денот на 
правосилноста на ова решение на следната уплатна 
сметка 840-5306-глоби за сторени прекршоци од обла-
сти во надлежност на Комисијата за хартии од вред-
ност со приходна шифра 722133. 

4. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

5. Се задолжува Живинарска фарма „БЕЛИМБЕГО-
ВО“ Акционерско друштво Скопје, во рок од 30 дена 
по приемот на ова решение да постапи согласно со 
одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1 и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
       Број 07-УП1/158         Комисија за хартии од вредност  
26 ноември 2010 година    на Република Македонија 

     Скопје                           Претседател,               
                              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
3351. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 13, член 15, член 26, 
член 53 став 2, член 59 и член 64 од Законот за прекр-
шоците („Службен весник на РМ“ број 62/2006 и Одлу-
ка на Уставен суд од 09-12-2009 година „Сл. весник на 
РМ“ бр. 157/2009), а во врска со член 2, член 158 став 3 
и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија постапувајќи по барањето за поведување прекр-
шочна постапка бр.08-1507/1 од 16.06.2010 година про-
тив Внатрешен и меѓународен транспорт, шпедиција и 
производство МЛАЗ АД Богданци, на седницата одр-
жана на ден  26.11.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека Внатрешен и меѓународен 

транспорт, шпедиција и производство МЛАЗ АД Бог-
данци (целосен назив), Млаз АД Богданци (скратен на-
зив), седиште: „Маршал Тито“ број 160, Богданци, со 
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ЕМБС: 4057651 и единствен даночен број: 4034005003-
71, сметка број 300100000008858, депонентна банка 
Комерцијална банка АД Скопје, е виновно односно 
сторило прекршок со несторување, при тоа не ги ис-
полнило обврските како акционерско друштво со по-
себни обврски за известување кои се однесуваат на до-
ставување известувања за ценовно чувствителни ин-
формации, основање на две нови друштва Млаз-Пат-
нички ДООЕЛ Богданци и Млаз Шпедиција ДООЕЛ 
Богданци за чие формирање се користат средства на 
друштвото, до Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија и не ја има известено јавноста во 
законски предвидениот рок, согласно со одредбите на 
член 2 став 1 точка 45, член 158 став 3 и член 160 став 
1 од Законот за хартии од вредност и член 4 од Правил-
никот за времето и начинот на обелоденување на це-
новно чувствителни информации.   

2. Непостапувањето согласно член 158 став 3 и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност прет-
ставува прекршок од член 242 став 1 точките 5 и 6 од 
Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точките 5 и 6 од Законот 
за хартии од вредност му се изрекува единствена санк-
ција глоба, во висина од 4.000 евра во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија на денот на донесувањето на решение-
то, односно 246.015,20 денари. 

4. Внатрешен и меѓународен транспорт, шпедиција 
и производство МЛАЗ АД Богданци е должно да ја 
плати глобата од точка 3 на ова решение во рок од 8 
дена од денот на правосилноста на ова решение на 
следната уплатна сметка 840-5306-глоби за сторени 
прекршоци од области во надлежност на Комисијата за 
хартии од вредност со приходна шифра 722133. 

5. Неплатената глоба или ненавремено платената 
глоба ќе се наплати по присилен пат. 

6. Се задолжува Внатрешен и меѓународен транс-
порт, шпедиција и производство МЛАЗ АД Богданци 
во рок од 30 дена по приемот на ова решение да  поста-
пи  согласно со одредбите на член 158 став 3 и член 
160 став 1  од Законот за хартии од вредност во врска 
со точка 1 на ова Решение. 

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
    Број 08-УП1/159             Комисија за хартии од вредност  
26 ноември 2010 година    на Република Македонија 

   Скопје                            Претседател,               
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
3352. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Боговиње - 
Општина Боговиње. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Боговиње, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-17020/1 

2 декември 2010 година                     Директор, 
           Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
3353. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Трново - Општина 
Гостивар. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Трново, востановен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-17021/1 

2 декември 2010 година                     Директор, 
           Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

3354. 
Врз основа на членот 158-ѕ точка 1) и член 74 став 

(5) од Законот за супервизија на осигурување („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.27/02, 84/02, 
98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09  и 67/10), 
Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на 
осигурување, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 
ПРЕСМЕТКА НА ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните 

стандарди за пресметка на техничките резерви на 
друштвата за осигурување и реосигурување (во ната-
мошниот текст: Друштво). 
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ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМИТЕ 
 

Член 2 
За потребите на овој правилник се користат следни-

те поими: 
1) Закон - Закон за супервизија на осигурувањето  

(Службен весник на РМ бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 
33/2004, 88/2005, 79/2007, 08/2008 и 88/2008, 56/2009 и 
67/2010), 

2) Агенција - Агенција за супервизија на осигурува-
ње на Република Македонија, 

3) Друштво - друштво за осигурување или друштво 
за реосигурување кое има добиено дозвола за вршење 
работи на осигурување, односно реосигурување од 
страна на Агенцијата, 

4) Овластен актуар - лице кое има дозвола за работа 
како овластен актуар од Агенцијата, 

5) Назначен овластен актуар - овластен актуар кој е 
назначен од Друштвото согласно член 113 став 1 од За-
конот, 

6) Признати актуарски методи - Општо познати 
актуарски методи кои се во согласност со Законот и со 
овој правилник, 

7) Основа за пресметка на математичка резерва - 
таблици на веројатност, каматната стапка и трошоците, 

8) Бруто полисираната премија за неживотно осигу-
рување ги вклучува сите износи на премија кои се до-
говорени (полисирани) во тековниот пресметковен 
период, по однос на договорите од сопственото пор-
тфолио и применото соосигурување. Бруто полисира-
ната премија за осигурување на живот ги вклучува сите 
износи на премија кои се наплатени во тековниот прес-
метковен период, најдолго до една година, по однос на 
договорите од сопственото портфолио и применото со-
осигурување. 

Финансиските попусти коишто ги дава Друштвото, 
не се одбивни ставки од бруто полисираната премија. 

9) Премија предадена во реосигурување и/или соо-
сигурување – дел од бруто полисираната премија пре-
даден во реосигурување и/или соосигурување, 

10) Премија примена од соосигурување – дел од 
бруто полисираната премија примен од соосигурување, 

11) Нето полисирана премија – бруто полисирана 
премија намалена за делот предаден во реосигурување 
и/или соосигурување, 

12) Техничка премија – дел од бруто полисираната 
премија наменет за исполнување на обврските од дого-
ворите за осигурување, 

13) Бруто исплатени штети – надоместок за штети, 
суми на осигурување и други договорени износи кои 
Друштвото ги исплатило или има обврска да ги испла-
ти, по однос на штети ликвидирани во пресметковниот 
период, на осигурениците, односно корисниците на 
осигурувањето, вклучувајќи ги и директните трошоци 
за обработка на штети,  

14) Бруто исплатени штети-дел од реосигурување 
и/или соосигурување – делот на реосигурувачот и/или 
соосигурувачот во бруто исплатените штети, 

15) Рентна штета – штета за која надоместокот, су-
мата на осигурување, односно договорениот износ се 
исплаќа повеќекратно, 

16) Промена на резерва – разлика од вредноста на 
резервата на крајот од пресметковниот период со вред-
носта на резервата на почетокот на пресметковниот 
период, 

17) Директни трошоци за обработка на штети - тро-
шоци кои можат да се поврзат директно со обработката 
на штетите, како што се: надоместоци за адвокати, про-
ценители, лекари, специјални испитувања и слично. 

18) Индиректни трошоци за обработка на штети - 
трошоци кои не можат да се алоцираат со обработката 
на одделна штета (на пример - плати на вработените во 
секторите за штети, канцелариски трошоци, трошоци 
за обработка на податоци и слично). 

 
ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

 
Член 3 

(1) Во однос на севкупните активности на осигуру-
вање кое ги врши, Друштвото е должно да издвојува 
адекватни технички резерви наменети за трајно обезбе-
дување на извршувањето на обврските по договорите 
за осигурување и евентуални загуби поради ризици кои 
произлегуваат од работите на осигурување кои ги извр-
шува. 

(2) Друштвото е должно да ги формира следните 
видови на технички резерви: 

1. резерви за преносни премии, 
2. резерви за бонуси и попусти, 
3. резерви за штети, 
4. други технички резерви. 
(3) Покрај одредбите од став (2) од овој член, 

Друштвото може да издвојува и еквилизациона резерва 
во однос на оние класи на осигурување кај кои врз ос-
нова на статистички податоци може да се очекува зна-
чително отстапување во годишниот износ на настанати 
штети. 

(4) По исклучок на став (3) од овој член, Друштвото 
е должно да издвојува еквилизациона резерва во однос 
на класата на осигурување од член 5, точка 14 од Зако-
нот. 

(5) Друштвото кое врши работи на осигурување на 
живот, односно работи на осигурување каде се кумули-
раат средства на штедење или средства за покривање 
на ризици во подоцнежните години на осигурувањето, 
со повеќегодишно траење и на кои се применуваат таб-
лици на веројатност и пресметки слични како кај оси-
гурувањето на живот, должно е да формира математич-
ка резерва. 

(6) Друштвото кое склучува осигурителни полиси 
кај кои инвестициониот ризик е на товар на осигурени-
кот, исто така е должно во однос на тие осигурителни 
полиси да издвои посебна резерва. 

(7) Друштвото е должно да пресметува бруто тех-
нички резерви и технички резерви нето од реосигуру-
вање и/или соосигурување на последниот ден од теков-
ниот пресметковен  период, и тоа на: 

- 31 декември од тековната година (годишна прес-
метка), 

- 31 март, 30 јуни и 30 септември од тековната го-
дина, и 

- на денот на пренос на осигурителното портфолио. 
 

Резерви за преносни премии 
 

Член 4 
(1) Резерви за преносни премии се издвојуваат за 

секој договор за осигурување поединечно, во висина на 
оној дел од бруто полисираната премија што се прене-
сува во идниот пресметковен период во сооднос меѓу 
истечениот осигурителен период и преостанатиот пер-
иод  до истекот на договорот за осигурување. 
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(2) Минимални стандарди, методи и правила за 
пресметка на резервите за преносни премии се содр-
жани во Прилогот кон овој правилник и се негов со-
ставен дел. 

 
Резерви за бонуси и попусти 

 
Член 5 

(1) Резервите за бонуси и попусти се издвојуваат во 
висина еднаква на сумите кои осигурениците имаат 
право да ги примат врз основа на: 

1. право на учество во добивката, како и други пра-
ва кои произлегуваат од договорите за осигурување 
(бонуси), 

2. право на делумно намалување на идните премии 
(попусти), и 

3. право на враќање на дел од премијата кој се одне-
сува на неискористениот период од осигурувањето по-
ради предвремен престанок на осигурувањето (откажу-
вање). 

(2) Резерви за бонуси и попусти се издвојуваат само 
во однос на групата за осигурување на живот. 

(3) По исклучок од член 5, став (2), резерви за бону-
си се издвојуваат и за групата на неживотно осигурува-
ње, во однос на одделни ризици од класата на осигуру-
вање од член 5, точка 1 од Законот. 

 
Резерви за штети 

 
Член 6 

(1) Резерви за штети се издвојуваат во висина на 
проценетите обврски кои Друштвото е должно да ги 
подмири, врз основа на договорите за осигурување ка-
де што осигурениот настан се појавил до крајот на 
пресметковниот период, без оглед дали настанот е при-
јавен, вклучувајќи ги сите трошоци кои произлегуваат 
од ненавремено извршување на обврските на Друштво-
то по комплетирани оштетни побарувања. 

(2) Резервите за штети, покрај проценетите обврски 
за настанати и пријавени штети, ги вклучуваат и проце-
нетите обврски за настанати но непријавени штети. 

(3) Минимални стандарди, методи и правила за 
пресметка на резервите за штети се содржани во При-
логот кон овој правилник и се негов составен дел. 

 
Други технички резерви 

 
Член 7 

(1) Друштвото треба да издвојува други технички 
резерви за неистечени ризици. 

(2) Минимални стандарди, методи и правила за 
пресметка на другите технички резерви се содржани во 
Прилогот кон овој правилник и се негов составен дел. 

 
Еквилизациона резерва 

 
Член 8 

(1) Еквилизациона резерва се издвојува заради 
израмнување на нерамномерното настанување на ште-
ти, односно израмнување на каков било технички де-
фицит или натпросечен годишен коефициент на штети. 

(2) Минимални стандарди, методи и правила за 
пресметка на еквилизационата резерва се содржани во 
Прилогот кон овој правилник и се негов составен дел. 

Математичка резерва 
 

Член 9 
(1) Математичка резерва се пресметува во висина 

на сегашната вредност на проценетите идни обврски на 
Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигу-
рување, намалени за сегашната вредност на идните 
премии кои треба да се платат врз основа на тие дого-
вори. 

(2) Математичката резерва се пресметува за следни-
те договори: 

а) традиционални договори на осигурување на жи-
вот, 

б) договори за здравствено осигурување и други до-
говори за осигурување во класи на осигурување кај кои 
се применуваат таблици на веројатност и пресметки 
слични  како за осигурувањето на живот. 

(3) Математичката резерва се пресметува со кори-
стење на соодветни актуарски проценки и пресметки, 
притоа земајќи ги предвид сите идни обврски на Друш-
твото кои произлегуваат од поединечните договори за 
осигурување, вклучувајќи го и следното: 

1. гарантираните исплати на кои осигурениците 
имаат право, 

2. бонуси на кои осигуреникот има право, поеди-
нечно или заедно со други осигуреници, без оглед на 
видот на тие бонуси, 

3. сите права кои осигуреникот може да ги избере 
врз основа на договорите за осигурување, и 

4. трошоци, вклучувајќи провизии. 
(4) Минимални стандарди, методи и правила за 

пресметка на математичката резерва се содржани во 
Прилогот кон овој правилник и се негов составен дел. 

 
Посебни резерви во однос на договори за осигурува-
ње на живот каде инвестициониот ризик е на товар 

на осигуреникот 
 

Член 10 
(1) Друштвото кое склучува договори за осигурува-

ње на живот каде инвестициониот ризик е на товар на 
осигуреникот, е должно да формира посебни резерви за 
надоместоци осигурани со договорот за осигурување 
кои се директно поврзани со вредноста на вложувањето. 

(2) Во случај кога договорот за осигурување на жи-
вот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуре-
никот гарантира одредена сума за исплата, Друштвото 
е должно да формира математичка резерва за покрива-
ње на гарантираните надоместоци (на пример, за по-
кривање на ризик од смрт, за трошоци за вршење на 
дејноста, гарантирани откупни вредности и слично). 

(3) Минимални стандарди, методи и правила за 
пресметка на посебната резерва во однос на договори 
за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е 
на товар на осигуреникот, се содржани во Прилогот 
кон овој правилник и се негов составен дел. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 0101-2081/1                         Претседател  

11 ноември 2010 година            на Советот на екперти, 
      Скопје                             д-р Климе Попоски, с.р. 
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3355. 
Врз основа на член 139, став (2) а во врска со член 

138, став (1) од Законот за супервизија на осигурување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 27/2002, 84/2002, 
98/2002, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 56/09 и 67/10), 
Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на 
осигурување, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИ-
ВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

 
Со овој Правилник се пропишува потребната доку-

ментација за добивање лиценца за осигурителен брокер 
од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување 
(во натамошниот текст: Агенцијата) согласно Законот 
за супервизија на осигурување. 

 
Потребна документација која се приложува кон ба-
рањето за добивање лиценца за осигурителен брокер 

 
Член 2 

(1) За издавање лиценца за осигурителен брокер до 
Агенцијата се доставува барање за добивање лиценца 
за осигурителен брокер на соодветен пропишан обра-
зец даден во Прилог 1 од овој Правилник. 

(2) Кон барањето од став (1) на овој член лицето ја 
доставува и следната документација: 

1. лична карта или пасош; 
2. уверение за положен стручен испит за осигурите-

лен брокер; 
3. потврда за стекнато најмалку едногодишно ра-

ботно искуство во областа на осигурувањето или по-
средување во осигурувањето;  

4. диплома или уверение за завршено средно или 
друг повисок степен на образование; 

5. уверение за неосудуваност издадено од надлежен 
судски орган во Република Македонија; 

6. уверение за неизречена мерка забрана за вршење 
професија, дејност или должност издадено од надле-
жен судски орган во Република Македонија;  

7. изјава дека лицето не извршувало функција на ли-
це со посебни права и одговорности во друштво за оси-
гурување, осигурително брокерско друштво или друго 
правно лице над кое е отворена стечајна постапка;  

8. доказ за платен надоместок за издавање лиценца 
за осигурителен брокер согласно Тарифникот на Аген-
цијата. 

(3) Покрај документацијата од став (2) на овој член, 
странските државјани до Агенцијата се должни да ја 
достават и следната документација: 

1. потврда за престој и дозвола за работа во Репуб-
лика Македонија; и 

2. доказ дека лицето го познава македонскиот јазик 
и неговото кирилично писмо (странските државјани 
ова го докажуваат со потврда за знаење на македонски 
јазик издадена од надлежна институција во РМ). 

Одлучување по барањето за добивање лиценца  
за осигурителен брокер 

 
Член 3 

(1) При одлучувањето по барањето од член  2 став 
(1) од овој Правилник, Агенцијата оценува дали лицето 
ги исполнува условите предидени во Законот за супер-
визија на осигурување.  

(2) Врз основа на оценката од став (1) на овој член, 
Агенцијата донесува решение за издавање лиценца за 
осигурителен брокер во рок од 30 дена од денот на 
поднесување на барањето со комплетна документација 
согласно член 224 став (2) од  Законот за супервизија 
на осигурување. 

 
Форма на доставување на документација 

 
Член 4 

(1) Документацијата од член 2 став (2) од овој Пра-
вилник, која се доставува кон барањето за издавање на 
лиценца треба да биде во оригинал или копија заверена 
кај овластено лице (нотар). Доколку документот што 
треба да се достави е на друг јазик, заедно со оригина-
лот односно нотарски заверената копија се доставува и 
превод на македонски јазик, преведен од овластен  суд-
ски преведувач и заверен кај овластено лице (нотар). 

(2) Сите документи, потврди и изјави кои се дел од 
документацијата која се доставува кон барањето за из-
давање лиценца не смеат да бидат постари од шест ме-
сеци пред денот на поднесувањето на барањето за из-
давање лиценца. 

(3) Потврдата за стекнато најмалку едногодишно 
работно искуство во областа на осигурувањето или по-
средување во осигурувањето наведена во член 2 став 
(2) точка 3 од овој Правилник треба да биде издадена 
од друштво за осигурување, друштво за застапување во 
осигурувањето односно осигурително брокерско друш-
тво и во истата треба  да бидат наведени податоци за 
правниот однос меѓу барателот и друштвото (работен 
однос, договор за застапување или друг правен однос),  
видови  на работи кои ги извршувал барателот и перио-
дот на извршување на истите (почеток и крај на работ-
ниот односно друг правен однос). 

(4) Агенцијата го разгледува барањето за издавање 
лиценца од член 2 став (1) од овој Правилник  со комп-
летна документација. Под комплетна документација се 
подразбира документацијата пропишана со член 2 став 
(2) од овој Правилник. 
 

Завршни одредби 
 

Член 5 
(1) Овој Правилник влегува во сила осум дена од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
 Бр. 0101-2081/2                          Претседател  

11 ноември 2010 година           на Советот на експерти, 
       Скопје                       д-р Климе Попоски, с.р. 
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3356. 
Врз основа на член 134-г став 4 а во врска со член 

134-в став 2 од Законот за супервизија на осигурување 
(„Службен весник на РМ бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 
33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09 и 67/10), Советот 
на експерти на  Агенцијата за супервизија на осигуру-
вање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИ-
ВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА ЗАСТАПНИК ВО ОСИГУ-

РУВАЊЕТО 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој Правилник се пропишува потребната доку-

ментација за добивање лиценца за застапник во осигу-
рувањето од страна на Агенцијата за супервизија на 
осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата) сог-
ласно Законот за супервизија на осигурување. 

 
Потребна документација која се приложува кон  
барањето за добивање лиценца за застапник  

во осигурувањето 
 

Член 2 
(1) За издавање лиценца за застапник во осигурува-

њето до Агенцијата се доставува барање за добивање 
лиценца за застапник во осигурувањето на соодветен 
пропишан образец даден во Прилог 1 од овој Правил-
ник. 

(2) Кон барањето од став (1) на овој член лицето ја 
доставува и следната документација: 

1. лична карта или пасош; 
2. уверение за положен стручен испит за застапник 

во осигурувањето; 
3. диплома или уверение за завршено средно или 

друг повисок степен на образование; 
4. уверение за неосудуваност издадено од надлежен 

судски орган во Република Македонија; 
5. уверение за неизречена мерка забрана за вршење 

професија, дејност или должност издадено од надле-
жен судски орган во Република Македонија;  

6. изјава дека лицето не извршувало функција на ли-
це со посебни права и одговорности во друштво за оси-
гурување, осигурително брокерско друштво или друго 
правно лице над кое е отворена стечајна постапка;  

7. договор за застапување во осигурувањето склу-
чен со  друштво за осигурување; и 

8. доказ за платен надоместок за издавање лиценца 
за застапник во осигурувањето согласно Тарифникот 
на Агенцијата. 

(3) Покрај документацијата од став 2 на овој член, 
странските државјани до Агенцијата се должни да ја 
достават и следната документација: 

1. потврда за престој и дозвола за работа во Репуб-
лика Македонија; и 

2. доказ дека лицето го познава македонскиот јазик 
и неговото кирилично писмо (странските државјани 
ова го докажуваат со потврда за знаење на македонски 
јазик издадена од надлежна институција во РМ). 

 
Одлучување по барањето за добивање лиценца за 

застапник во осигурувањето 
 

Член 3 
(1) При одлучувањето по барањето од член 2 став 

(1) од овој Правилник, Агенцијата  оценува дали лице-
то ги исполнува условите предвидени во Законот за су-
первизија на осигурување.  

(2) Врз основа на оценката од став (1) на овој член, 
Агенцијата донесува решение за издавање лиценца за 
застапник во осигурувањето во рок од 30 дена од денот 
на поднесување на барањето со комплетна документа-
ција согласно член 224 став 2 од  Законот за супервизи-
ја на осигурување. 

 
Форма на доставување на документација 

 
Член 4 

(1) Документацијата од член 2 став (2) од овој Пра-
вилник, која се доставува кон барањето за издавање на 
лиценца треба да биде во оригинал или копија заверена 
кај овластено лице (нотар). Доколку документот што 
треба да се достави е на друг јазик, заедно со оригина-
лот односно нотарски заверената копија се доставува и 
превод на македонски јазик, преведен од овластен  суд-
ски преведувач и заверен кај овластено лице (нотар). 

(2) Сите документи, потврди и изјави кои се дел од 
документацијата која се доставува кон барањето за из-
давање лиценца не смеат да бидат постари од шест ме-
сеци пред денот на поднесувањето на барањето за из-
давање лиценца. 

(3) Агенцијата го разгледува барањето за издавање 
лиценца од член 2 став (1) од овој Правилник  со комп-
летна документација. Под комплетна документација се 
подразбира документацијата пропишана со член 2 став 
(2) од овој Правилник. 

 
Завршни одредби 

 
Член 5 

(1) Овој Правилник влегува во сила осум дена од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
 Бр. 0101-2081/3                         Претседател  

11 ноември 2010 година           на Советот на експерти, 
       Скопје                       д-р Климе Попоски, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

3357. 
Врз основа на член 56, став 1, точка 2 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 и 50/2010), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на 7 септем-
ври 2010 година, донесе 

 
СТАТУТАРНА  ОДЛУКА  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Статутот на Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 85/07) во членот 9 по зборот „членови“ за-
пирката се заменува со точка, а зборовите: до крајот на 
реченицата се бришат. 

 
Член 2 

Во член 15, во ставот 2, зборовите: „или странско“ 
се бришат. 

 
Член 3 

Во член 17, во ставот 1, зборовите: „и во меѓуна-
родно јавно гласило“ се бришат. 

 
Член 4 

Оваа статутарна одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, а ќе се објави по добивањето на 
согласност од Владата на Република Македонија. 

  
      Бр. 02-12631/12                           Управен одбор 
7 септември 2010 година                    Претседател, 
             Скопје                               Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
 
КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
3358. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ” бр. 35/2005, 50/06, 
129/06, 8/08, 83/09, 50/10 и 83/10), Комората на извр-
шители на РМ на ден 29.11.2010 година, го донесе 
следново 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-

ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 
 
Сузана Гилевска, со живеалиште во Битола на ул. 

„Цар Самоил” бр. 244, именувана за подрачјето на Осно-
вен суд Битола и Основен суд Ресен, датумот 10.12.2010 
година, се определува како ден за отпочнување со рабо-
та како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Образложение  

 
На ден 17.08.2010 година лицето Сузана Гилевска 

беше именувано за извршител за подрачјето на Осно-
вен суд Битола и Основен суд Ресен, поради што Комо-
рата на извршители на РМ, врз основа на член 34 став 
5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ” 
бр. 35/2005, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10 и 83/10), 
одлучи како во изреката на ова решение. 

 
   Бр. 01-1772                        Комора на извршители  

29 ноември 2010 година         на Република Македонија 
     Скопје                                      Претседател,  
                              Антонио Коштанов, с.р. 

__________ 
 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ 
ПОДАТОЦИ 

3359. 
Врз основа на член 45-а ставови 2 и 9 од Законот за 

заштита на личните податоци („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 7/05, 103/08 и 124/10), дире-
кторот на Дирекцијата за заштита на личните подато-
ци, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА 
ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ 
НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  ЕДУКАЦИЈА 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата, како и начинот на водење на еви-
денција за спроведената едукација. 
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II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ПОКАНАТА  
ЗА ЕДУКАЦИЈА 

 
Член 2 

(1) На контролорот, односно обработувачот правно 
лице или физичко лице кои се повикуваат на едукација 
им се врачуваат покани на образец со формат А4, кои 
се дадени во прилог број 1 и прилог број 2 и се соста-
вен дел на овој правилник. 

(2) Поканата за едукација за контролор, односно 
обработувач правно лице содржи:  

- Назив и седиште на правното лице; 
- Име и презиме на лицето кое се едуцира; 
- Контакт телефон или електронска пошта; 
- Предмет на едукација во смисла на член 45-а став 

1 од Законот за заштита на личните податоци; 
- Датум и место на едукација;  
- Место за печат и потпис на инспекторот за зашти-

та на личните податоци и 
- Забелешка. 
(3) Поканата за едукација за контролор, односно 

обработувач физичко лице содржи:  
- Име и презиме на физичкото лице кое се повикува 

на едукација; 
- Адреса на живеење; 
- Контакт телефон или електронска пошта; 
- Предмет на едукација во смисла на член 45-а став 

1 од Законот за заштита на личните податоци; 
- Датум и место на едукација;  
- Место за печат и потпис на инспекторот за зашти-

та на личните податоци и 
- Забелешка. 
(4) Во Поканата од ставовите (2) и (3) на овој член е 

содржана и напомена дека согласно одредбите на член 
45-а став 5 од Законот за заштита на личните податоци, 
доколку контролорот, односно обработувачот не се ја-
ви на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спро-
ведена. 

 
III. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА 

 
Член 3 

(1) Поканата за едукација се предава на контроло-
рот, односно обработувачот при вршењето на инспек-
цискиот надзор, кога се констатирани неправилности 
во работењето. 

(2) Инспекторот за заштита на личните податоци 
обезбедува доказ дека прекршителот уредно ја примил 
поканата за едукација. 

(3) Едукацијата ја врши инспекторот за заштита на 
личните податоци кој ја утврдил потребата од истата 
врз основа на констатираните неправилности во рабо-
тењето.  

(4) Едукацијата може да се спроведе на еден од 
следните начини:  

a) презентации во печатена или електронска форма; 
б) презентирање преку составување на обрасци или  
в) тековно објавување на едукативни материјали од 

областа на заштитата на личните податоци во печатена 
или електронска форма (списаниja, брошури или меди-
уми). 

(5) Во случај на оправдани причини, доколку инс-
пекторот за заштита на личните податоци не е во мож-
ност да ја изврши едукацијата, директорот на Дирекци-
јата за заштита на личните податоци ќе определи друг 
инспектор за спроведување на едукацијата. 

(6) По извршената едукација, лицето кое се едуцира 
се внесува во евиденцијата за спроведената едукација 
од страна на инспекторот за заштита на личните пода-
тоци. 

(7) Инспекторот за заштита на личните податоци за-
должително на крајот на тековниот месец доставува ме-
сечни извештаи од спроведената едукација до директо-
рот на Дирекцијата за заштита на личните податоци. 

 
IV. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА 

 
Член 4 

(1) Инспекторот за заштита на личните податоци 
води евиденција за спроведената едукација во еле-
ктронска форма, која е дадена во Прилог број 3 и е со-
ставен дел од овој правилник. 

(2) Евиденцијата за спроведената едукација особено 
содржи: 

- Реден број; 
- Број и датум на поканата за едукација; 
- Датум и место на едукацијата; 
- Учесник на едукацијата; 
- Име и презиме на инспекторот за заштита на лич-

ните податоци кој ја извршил едукацијата; 
- Предмет на едукација во смисла на член 45-а став 

1 од Законот за заштита на личните податоци; 
- Број и датум на записник врз основа на кој се вр-

ши едукацијата и 
- Забелешка.  
 

V. ЗАВРШНA ОДРЕДБA 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
        Бр. 02-1580/1                              
6 декември 2010 година                    Директор, 
            Скопје                       Димитар Ѓеорѓиевски, с.р. 



Стр. 430 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 431 



Стр. 432 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

 



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 433 

3360. 
Врз основа на член 9-б став 5 од Законот за заштита 

на личните податоци („Службен весник на Република 
Македонија“ број 7/05, 103/08 и 124/10), директорот на 
Дирекцијата за заштита на личните податоци, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА АКТОТ ЗА 
НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ВИДЕО НАДЗОР 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината и фор-

мата на актот за начинот на вршење на видео надзор. 
 

Член 2 
Одредбите од овој правилник се применуваат и при 

обработка на личните податоци преку вршење на видео 
надзор од страна на обработувачот на збирка на лични 
податоци. 

 
II. СОДРЖИНА И ФОРМА НА АКТОТ ЗА НАЧИНОТ 

НА ВРШЕЊЕ НА ВИДЕО НАДЗОР 
 

Содржина на актот 
 

Член 3 
Актот за начинот на вршење на видео надзор содр-

жи: правен основ за неговото донесување, наслов на 
актот, основни одредби со опис на системот за вршење 
на видео надзор, цел, односно цели на обработка на лич-
ните податоци, категории на лични податоци, давање и 
пренос на лични податоци обработени преку системот за 
вршење видео надзор, технички и организациски мерки 
за обезбедување тајност и заштита на обработката на 
личните податоци преку системот за вршење на видео 
надзор, овластени лица за обработка на лични податоци 
преку системот за вршење на видео надзор, изјава за тај-
ност и заштита на обработката на личните податоци пре-
ку системот за вршење на видео надзор, рок на чување 
на снимките од видео надзорот, известување за вршење 
на видео надзор, технички спецификации на опремата, 
план каде е поставен системот за вршење на видео над-
зор и преодни и завршни одредби. 

 
Правен основ 

 
Член 4 

Во правниот основ за донесување на актот за начи-
нот на вршење на видео надзор, се наведува членот од 
Законот за заштита на личните податоци или друг за-
кон кој е основ за донесување на актот, бројот на 
Службениот весник на Република Македонија каде е 
објавен законот, кој го донесува актот, како и датумот 
на неговото донесување. 

 
Наслов на актот 

 
Член 5 

Насловот на актот за начинот на вршење на видео 
надзор е „Правилник за начинот на вршење на видео 
надзор на ___________ (назив на контролорот)“.  

Основни одредби со опис на системот за вршење  
на видео надзор 

 
Член 6 

Во основните одредби се утврдува краток опис на 
содржината на актот за начинот на вршење на видео 
надзор со опис на системот за вршење на видео надзор.  

 
Цел, односно цели на обработка на личните  

податоци 
 

Член 7 
(1) Во актот за начинот на вршење на видео надзор 

се утврдува целта, односно целите за обработка на лич-
ните податоци преку вршењето на видео надзор во 
смисла на одредбите од член 9-б став 1 од Законот за 
заштита на личните податоци. 

(2) Контролорот задолжително врши анализа на 
целта, односно целите за која се поставува видео над-
зорот пред започнување на процесот за воспоставување 
на систем за вршење на видео надзор. 

(3) Анализата од ставот (2) на овој член ги содржи 
причините за поставување на видео надзорот со образ-
ложение на потребата за исполнување на целта, однос-
но целите во смисла на одредбите од член 9-б став 1 од 
Законот за заштита на личните податоци, како и опис 
на недвижните и движните ствари кои ќе се заштитува-
ат со поставувањето на видео надзор. 

(4) Контролорот врши периодична оценка на по-
стигнатите резултатите од системот за вршење видео 
надзор на секои две години, а особено за: 

- понатамошната потреба од користење на системот 
за вршење на видео надзор; 

- целта, односно целите за вршење на видео надзор и  
- можните технички решенија за замена на системот 

за вршење на видео надзор. 
(5) Од извршената оценка од став (4) на овој член 

контролорот изработува извештај кој е составен дел на 
документацијата за воспоставување на системот на вр-
шење на видео надзор.  

(6) Во извештајот од ставот (5) на овој член се вне-
суваат и статистички показатели за пристапот до сним-
ките направени при вршење на видео надзорот, како и 
начинот на искористување на снимките. 

 
Категории на лични податоци, давање и пренос на 

лични податоци обработени преку системот  
за вршење на видео надзор 

 
Член 8 

Во актот за начинот на вршење на видео надзор се 
определуваат категориите на лични податоци кои што 
ќе бидат предмет на обработка, можноста за давање на 
лични податоци на користење, како и преносот на лич-
ните податоци обработени преку системот за вршење 
на видео надзор.  

 
Технички и организациски мерки за обезбедување 
тајност и заштита на обработката на личните пода-
тоци преку системот за вршење на видео надзор 

 
Член 9 

(1) Контролорот задолжително ги определува тех-
ничките и организациските мерки за обезбедување тај-
ност и заштита на обработката на личните податоци 
преку системот за вршење на видео надзор, согласно 
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Правилникот за техничките и организациските мерки 
за обезбедување тајност и заштита на обработката на 
личните податоци, со давање на опис за преземените 
технички и организациски мерки.  

(2) За пристапот и увидот до личните податоци 
обработени преку системот за вршење на видео надзор 
контролорот задолжително води евиденција, која осо-
бено ги содржи следните податоци: 

- Име и презиме на овластеното лице; 
- Датум и време на пристапување; 
- Цел за пристапување; 
- Датум и час на направената снимка кон која се 

пристапува; 
- Датум и време, назив и седиште на корисникот на 

кого му е даденa снимката од видео надзорот; 
- Вид на медиумот во кој е содржана снимката од 

видео надзорот и 
- Други податоци согласно член 27 од Правилникот за 

техничките и организациските мерки за обезбедување тај-
ност и заштита на обработката на личните податоци.  

 
Овластени лица за обработка на лични податоци 

преку системот за вршење на видео надзор 
 

Член 10 
(1) Пристап и увид до личните податоци обработе-

ни преку системот за вршење на видео надзор имаат 
само овластени лица од страна на контролорот.  

(2) Овластените лица за обработка на личните пода-
тоци преку системот за вршење на видео надзор пред 
нивното отпочнување со работа своерачно потпишува-
ат Изјава за тајност и заштита на обработката на лич-
ните податоци преку системот за вршење на видео над-
зор која претставува составен дел на актот за начинот 
на вршење на видео надзорот. 

(3) Образецот на Изјавата од ставот (2) на овој член 
е составен дел на овој правилник (Образец 1). 

 
Рок на чување на снимките од видео надзорот 

 
Член 11 

(1) Снимките направени при вршење на видео над-
зорот се чуваат до исполнување на целта, односно це-
лите за кои се врши, но не подолго од 30 дена при што 
истите по истекот на рокот автоматски се бришат од 
медиумот на кој што се чуваат. 

(2) Снимките од видео надзорот може да се чуваат 
подолг временски период од периодот наведен во ста-
вот (1) на овој член ако е потребно согласно закон, но 
не подолго до исполнување на целта, односно целите. 

 
Известување за вршење на видео надзор 

 
Член 12 

(1) Контролорот на видливо и јасно место истакну-
ва известување дека се врши видео надзор во смисла на 
одредбите на член 9-а од Законот за заштита на лични-
те податоци кое е составен дел на актот за начинот на 
вршење на видео надзор.  

(2) Образецот на известувањето од ставот (1) на 
овој член е составен дел на овој правилник (Обра-
зец 2).  

 
Технички спецификации на  

опремата 
 

Член 13 
Контролорот задолжително ја определува техничка-

та спецификација на опремата со која ќе се врши видео 
надзор, особено бројот на камерите, резолуцијата и 
квалитетот на сликата, видот на камерите, бројот и 
идентификацијата на работните станици со кои се при-
стапува до системот за видео надзор, како и бројот и 
идентификацијата на опремата со која се врши видео 
надзорот. 

 
План каде е поставен системот за вршење 

на видео надзор 
 

Член 14 
(1) Во Планот каде е поставен системот за вршење 

на видео надзор графички се прикажува начинот на по-
ставеноста на видео камерите, просторот каде се врши 
видео надзорот, аголот на покриеност на просторот оп-
фатен со видео надзорот, како и карта со локациите на 
местата каде што се поставени камерите. 

(2) Планот од ставот (1) на овој член треба да прет-
ставува составен дел на актот за начинот на вршење на 
видео надзор.  

 
 

Преодни и завршни  
одредби 

 
Член 15 

Преодните и завршните одредби се состојат од два 
члена од кој во првиот се наведува престанокот на важ-
носта на претходниот акт и неговите изменувања и/или 
дополнувања, доколку такви има, како и архивскиот 
број и датумот на неговото/нивното донесување, доде-
ка во вториот член се утврдува влегувањето во сила на 
новиот акт и местото на објавување на актот.  

 
III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 16 

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

 
        Бр. 02-1581/1 
6 декември 2010 година              Директор, 
             Скопје            Димитар Ѓеорѓиевски, с.р. 
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3361. 
Врз основа на член 44-а став 4 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република 

Македонија" бр. 7/05, 103/08 и 124/10), директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ, ФОРМАТА 
И СОДРЖИНАТА НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ 

И ОДЗЕМАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за образецот, формата и содржината на легитимацијата и за начинот на нејзиното издава-

ње и одземање („Службен весник на Република Македонија" бр.143/08), во членот 2 ставовите (2) и (3) се ме-
нуваат и гласат:  

„(2) На предната страна на легитимацијата е отпечатен меморандумот на Дирекцијата за заштита на лични-
те податоци (во натамошниот текст: Дирекцијата), под него, во средината, испишани се зборовите „ЛЕГИТИ-
МАЦИЈА", под овие зборови на левата страна има место за фотографија на инспекторот за заштита на личните 
податоци (во натамошниот текст: инспекторот) на кој му се издава легитимацијата со димензии 2 х 2 цм. На 
десната страна се испишува името и презимето и звањето на инспекторот. Во средината на долниот раб има 
место за печат, а во долниот десен дел има место за потпис на директорот на Дирекцијата. 

(3) На задната страна на легитимацијата е содржан следниот текст: „При вршење на инспекциски надзор 
инспекторот постапува согласно член 44-в од Законот за заштита на личните податоци". Под текстот на десна-
та страна се испишува регистарскиот број на легитимацијата, а под него на левата страна се испишува дата на 
издавање на легитимацијата."  

 
Член 2 

Во членот 8 во ставот (2) по зборовите „име и презиме на инспекторот" се додаваат зборовите „звањето на 
инспекторот".  

 
Член 3 

Образецот на легитимацијата се заменува со нов образец кој е составен дел на овој правилник.  
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија".  
 
   Бр.02-1582/1                       

6 декември 2010 година                                   Директор,                      
             Скопје                                            Димитар Ѓеорѓиевски, с.р. 
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3362. 
Врз основа на член 27 став 5 од Законот за заштита 

на личните податоци („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/05, 103/08 и 124/10), директорот на 
Дирекцијата за заштита на личните податоци донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ОБРАБО-
ТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И ЗА НАЧИНОТ 
НА  ИЗВЕСТУВАЊЕТО  ВО  ЦЕНТРАЛНИОТ   
РЕГИСТАР НА ЗБИРКИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на обра-

зецот на известувањето за обработка на личните пода-
тоци и за начинот на известувањето во Централниот 
регистар на збирки на лични податоци („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.155/08), членот 2 се 
менува и гласи: 

“(1) Образецот на Известувањето, кој е составен од 
два дела, ги содржи податоците во смисла на член 27 
став 2 од Законот за заштита на личните податоци и 
тоа: 

1. Податоци за контролорот 
1.1. Правно лице, орган на државната власт или 

друго тело 
- Назив и седиште на контролорот - правно лице, р-

ган на државната власт или друго тело; 
- Даночен број; 
- Жиро сметка; 
- Депонент банка; 
- Организациска форма; 
- Контакт телефон; 
- Електронска пошта; 
- Факс; 
- Веб страница; 
- Име и презиме на офицерот за заштита на личните 

податоци; 
- Контакт телефон на офицерот на заштита на лич-

ните податоци; 
- Електронска пошта на офицерот за заштита на 

личните податоци; 
- Работно место на офицерот за заштита на личните 

податоци; 
- Назив/Име на претставникот доколку го има; 
- Седиште/Адреса на живеење на претставникот. 
1.2. Физичко лице 
- Име и презиме; 
- Место и адреса на живеење; 
- Податоци за вработување (занимање или функција 

што ја врши); 
- Датум на раѓање; 

- Место на раѓање; 
- Државјанство. 
2. Назив на збирката на лични податоци; 
3. Цел или цели на обработката; 
4. Правна основа за воспоставување збирка на лич-

ни податоци; 
5. Категорија или категории на субјектите на лич-

ните податоци и лични податоци, односно категории 
на личните податоци кои се однесуваат на него или 
нив; 

6. Корисниците или категориите на корисници на 
кои може да им се дадат на користење личните подато-
ци; 

7. Рок на чување на личните податоци; 
8. Пренос на личните податоци во други држави; 
9. Општ опис со кој ќе се овозможи првична оцена 

на соодветноста на преземените технички и организа-
циски мерки за заштита на личните податоци и на нив-
ната обработка. 

(2) Образецот на Известувањето од став (1) на овој 
член е составен дел на овој правилник.“ 
 

Член 2 
Во членот 5 ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) По регистрацијата, контролорот во системот на 

Централниот регистар ги внесува следните податоци, и 
тоа особено: 

- правно лице, орган на државната власт или друго 
тело, кое самостојно или заедно со други ги утврдува 
целите и начинот на обработка на личните податоци: 
назив и седиште на контролорот - правно лице, орган 
на државна власт или друго тело; контакт телефон; еле-
ктронска пошта; факс; веб страница; даночен број; жи-
ро сметка; депонент банка; организациска форма; име 
и презиме на офицерот за заштита на личните подато-
ци; контакт телефон на офицерот на заштита на лични-
те податоци; електронска пошта на офицерот за зашти-
та на личните податоци и работно место на офицерот 
за заштита на личните податоци; назив, односно име на 
претставникот доколку го има и седиште, односно 
адреса на живеење на претставникот и 

- физичко лице: име и презиме; место и адреса на 
живеење; податоци за вработување (занимање или 
функција што ја врши); датум на раѓање; место на раѓа-
ње и државјанство.“ 

 
Член 3 

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

 
Бр. 02-1583/1         

6 декември 2010 година                   Директор,  
       Скопје                  Димитар Ѓеорѓиевски, с.р. 
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3363. 
Врз основа на член 33-б од Законот за заштита на 

личните податоци („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 7/05, 103/08 и 124/10), директорот на Ди-
рекцијата за заштита на личните податоци, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА 
ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ИЗВРШЕНИОТ ПРЕНОС НА 
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ДРУГИ ДРЖАВИ, КАКО И 
ЗА НАЧИНОТ НА  ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на образецот за евиденцијата на извршениот 
пренос на лични податоци во други држави, како и на-
чинот на водење на евиденцијата. 

 
II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЕВИ-
ДЕНЦИЈАТА НА ИЗВРШЕНИОТ ПРЕНОС НА ЛИЧНИ 

ПОДАТОЦИ ВО ДРУГИ ДРЖАВИ 
 

Член 2 
(1) Образецот на евиденцијата на извршениот пре-

нос на лични податоци во други држави  ги содржи 
следниве податоци: 

1. Реден број; 
2. Податоци за контролорот кој го врши преносот: 
- назив и седиште/име и презиме и адреса на живее-

ње; 
- контакт телефон; 
- електронска пошта и 
- име и презиме на овластеното лице задолжено за 

пренос на лични податоци.  
3. Држава во која ќе се врши преносот; 
4. Податоци за примачот на лични податоци во дру-

га држава: 
- назив и седиште/име и презиме и адреса на живеење; 
- контакт телефон; 
- електронска пошта и 
- име и презиме на овластеното лице задолжено за 

пренесените лични податоци.  
5. Категории на субјектите на лични податоци чии 

лични податоци ќе бидат предмет на пренос; 
6. Цел или цели на преносот на личните податоци; 
7. Категории на личните податоци кои се пренесу-

ваат; 
8. Посебни категории на лични податоци кои се 

пренесуваат; 
9. Рок на чување на пренесените лични податоци; 
10. Правен основ за пренос на личните податоци; 
11. Број и датум на Решение за одобрување на пре-

нос на лични податоци; 
12. Општ опис за преземените технички и организа-

циски мерки за заштитата на личните податоци при 
преносот; 

13. Периодика на вршење на преносот;  
14. Други информации за извршениот пренос; 
15. Забелешка.  
(2) Образецот на евиденцијата на извршениот пре-

нос на лични податоци во други држави од став (1) на 
овој член е составен дел на овој правилник (Образец 1).  

 
III. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА 
 

1. Начин на доставување на Пријавата за пренос  
на лични податоци во други држави 

 
Член 3 

(1) Во Пријавата за пренос на лични податоци во 
други држави, контролорот задолжително ги внесува по-
датоците наведени во член 2 став (1) на овој правилник.   

(2) Пријавата за пренос на лични податоци во други 
држави, контролорот ја доставува електронски и во 
хартиена форма до Дирекцијата за заштита на личните 
податоци (во натамошниот текст: Дирекцијата) во рок 
од 15 дена пред денот  на започнување на преносот на 
лични податоци во други држави. 

(3) Пријавата која се доставува во хартиена форма 
треба да биде потпишана од страна на контролорот кој 
врши пренос на лични податоци во друга држава. 

(4) Образецот на Пријавата за пренос на лични по-
датоци во други држави од став (1) на овој член е со-
ставен дел на овој правилник (Образец 2).  

 
2. Водење на евиденцијата 

 
Член 4 

(1) Евиденцијата на извршениот пренос на лични 
податоци во други држави се води во електронска фор-
ма во Дирекцијата.  

(2) Во евиденцијата од став (1) на овој член се вне-
суваат податоците од член 2 став (1) на овој правилник, 
како и сите промени кои ќе настанат по извршеното за-
пишување.  

 
3. Пријавување на промени во евиденцијата  
на извршениот пренос на лични податоци  

во други држави 
 

Член 5 
(1) Контролорот за секоја промена на податоците за 

извршениот пренос, содржани во пријавата за пренос, 
писмено ја известува Дирекцијата во рок од 15 дена од 
денот на настанување на промената. 

(2) По приемот на известувањето од став (1) на овој 
член, Дирекцијата веднаш ги ажурира податоците со-
држани во евиденцијата на извршениот пренос на лич-
ни податоци во други држави. 

 
Член 6 

Во случај на престанување на својството контролор 
согласно прописите за заштита на личните податоци, 
контролорот писмено ја известува Дирекцијата во рок 
од 15 дена од денот на престанување на својството кон-
тролор. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ  

ОДРЕДБИ 
 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата, содржи-
ната и начинот на водење на евиденција за извршен 
пренос на лични податоци во други држави („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 111/05) и Пра-
вилникот за операциите на обработка на личните пода-
тоци што претставуваат посебен ризик за слободите и 
правата на субјектот на лични податоци („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 111/05).  

 
Член 8 

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

 
        Бр. 02-1584/1  
6 декември 2010 година                  Директор,  

       Скопје                      Димитар Ѓеорѓиевски, с.р. 
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3364. 
Врз основа на член 44-б став 5 од Законот за зашти-

та на личните податоци („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.7/05, 103/08 и 124/10), директорот 
на Дирекцијата за заштита на личните податоци донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 
НАДЗОР 

 
I. Општа одредба 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на врше-
ње на инспекцискиот надзор од страна на инспекторите 
за заштита на личните податоци (во натамошниот 
текст: инспектори) кај контролорите, односно обрабо-
тувачите на збирки на лични податоци. 

 
II. Планирање на инспекцискиот надзор 

 
Член 2 

Инспекцискиот надзор се врши согласно Годишна-
та програма за вршење на инспекциски надзор и месеч-
ните планови за вршење на инспекциски надзори, до-
несени од страна на директорот на Дирекцијата за за-
штита на личните податоци (во натамошниот текст: ди-
ректор на Дирекцијата). 

 
Член 3 

(1) Во функција на планирање на инспекциските 
надзори, по правило до 31 декември во тековната годи-
на се доставува основна листа за проверка до контро-
лорите, односно обработувачите. 

(2) По приемот на основната листа за проверка кон-
тролорите, односно обработувачите задолжително ја 
доставуваат пополнетата листа за проверка до Дирек-
цијата за заштита на личните податоци (во натамошни-
от текст: Дирекцијата) до 31 јануари наредната година. 

(3) Образецот на основната листа за проверка се об-
јавува на веб страницата на Дирекцијата. 

 
Член 4 

Годишната програма за вршење на инспекциски 
надзор и месечните планови за вршење на инспекциски 
надзори се изработуваат врз основа на следните крите-
риуми: 

- анализа на податоците од основната листа за про-
верка; 

- анализа на Годишниот извештај за работата на Ди-
рекцијата за претходната календарска година и други 
извештаи од извршените инспекциски надзори; 

- анализа на статистиките за извршените инспекци-
ски надзори; 

- анализа на бројот на поднесени иницијативи за вр-
шење на инспекциски надзор за определени контроло-
ри, односно обработувачи; 

- анализа на бројот на поднесени барања за утврду-
вање на повреда на правото за заштита на личните по-
датоци и 

- анализа на бројот на поднесени претставки и 
предлози до Дирекцијата. 

 
Член 5 

(1) Раководните државни службеници кои раково-
дат со секторите за вршење инспекциски надзори (во 
натамошниот текст: раководни државни службеници), 
заедно со инспекторите го изработуваат Предлогот на 
Годишната програма за вршење на инспекцискиот над-
зор за наредната календарска година. 

(2) Предлогот на Годишната програма за вршење на 
инспекцискиот надзор, раководните државни службе-
ници го доставуваат до директорот на Дирекцијата, 
најдоцна до 20 декември во тековната година. 

(3) Предлогот на Годишната програма за вршење на 
инспекцискиот надзор се разгледува на стручниот ко-
легиум во Дирекцијата.  

(4) По донесувањето на Годишната програма за вр-
шење на инспекцискиот надзор, истата се објавува на 
веб страницата на Дирекцијата. 

 
Член 6 

(1) Изборот на контролорите, односно обработува-
чите кои ќе бидат опфатени со месечните планови за 
вршење на инспекциски надзори се врши од страна на 
директорот на Дирекцијата по предлог на раководните 
државни службеници.  

(2) Предлогот на месечниот план за вршење на инс-
пекцискиот надзор го изработуваат раководните држав-
ни службеници заедно со инспекторите и го доставуваат 
до директорот на Дирекцијата на одобрување најдоцна 
до 15ти во тековниот месец за наредниот месец. 

 
Член 7 

Месечните планови за вршење на инспекциски над-
зори содржи: број на инспекциски надзори по контро-
лори односно обработувачи, вид на инспекцискиот 
надзор, збирки на лични податоци, број на предвидени 
инспекциски надзори за секој инспектор и период на 
отпочнување на инспекцискиот надзор. 

 
Член 8 

(1) Измени и дополнувања на месечниот план за вр-
шење на инспекциски надзори во однос на збирките на 
лични податоци и/или периодот на отпочнување на 
инспекцискиот надзор може да се вршат до денот на 
отпочнување на инспекцискиот надзор по предлог, од-
носно барање на: 

- контролорот, односно обработувачот кај кој се вр-
ши инспекцискиот надзор; 

- инспекторот кој го врши инспекцискиот надзор; 
- раководните државни службеници или 
- директорот на Дирекцијата. 
(2) Измените и дополнувањата на месечниот план 

за вршење на инспекцискиот надзор се одобруваат од 
страна на директорот на Дирекцијата. 

 
III. Начин на вршење на инспекцискиот  

надзор 
 

Член 9 
Заради извршување на инспекцискиот надзор врз 

контролорите и обработувачите, инспекторот пред за-
почнување на инспекцискиот надзор презема подготви-
телни активности во зависност од случајот или од кон-
тролорот, односно обработувачот и тоа:  

1) разгледување на информациите од Централниот 
регистар на збирки на лични податоци;  

2) разгледување на записникот од последниот извр-
шен инспекциски надзор од страна на Дирекцијата и 
утврдените повреди;  

3) разгледување на мислења, укажувања, одобрени-
ја и друга кореспонденција за контролорот, односно 
обработувачот кој е предмет на инспекцискиот надзор;  

4) проучување на прописите кои се релевантни за 
извршување на инспекцискиот надзор и 
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5) преземање на неопходни технички и организаци-
ски мерки за подготвување и реализирање на инспек-
цискиот надзор.  

 
Член 10 

(1) Инспекцискиот надзор може да биде: најавен и 
ненајавен, а по обем целосен и делумен. 

(2) Инспекцискиот надзор се врши во просториите 
на контролорот, односно обработувачот каде што се 
обработуваат личните податоци и во просториите на 
Дирекцијата.  

(3) За денот, видот и обемот на вршењето на инспе-
кцискиот надзор, по правило директорот на Дирекција-
та или од него овластен раководен државен службеник 
писмено го известува контролорот, односно обработу-
вачот кај кој се врши инспекцискиот надзор. 

(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, инспе-
кторот може и преку електронско комуникациска мре-
жа да го извести контролорот, односно обработувачот 
кај кој се врши инспекциски надзор. 

(5) Во случај од ставот (4) на овој член инспекторот 
составува службена белешка за известувањето на кон-
тролорот, односно обработувачот. 

 
Член 11 

(1) Во функција на вршењето на редовниот инспек-
циски надзор, инспекторот до контролорот, односно 
обработувачот доставува основна листа за проверка 
најмалку 30 дена пред отпочнување на инспекцискиот 
надзор. 

(2) Контролорот, односно обработувачот задолжи-
телно ја доставува до инспекторот пополнетата основ-
на листа за проверка во рок од 10 дена од денот на при-
емот на истата.  

 
Член 12 

Инспекторот е самостоен во вршењето на инспек-
цискиот надзор и самостојно одлучува за дејствијата 
што треба да ги преземе при вршењето на надзорот и 
мерките кои ќе бидат изречени по извршениот надзор, 
согласно закон. 

 
Член 13 

(1) Секој инспектор по правило самостојно врши 
инспекциски надзор, а по исклучок кога тоа е предви-
дено со месечниот план за вршење на инспекцискиот 
надзор или по предлог на раководниот државен служ-
беник или директорот на Дирекцијата, поради обемот 
или сложеноста на инспекцискиот надзор, истиот мо-
жат да го вршат повеќе инспектори. 

(2) При вршење на инспекцискиот надзор од страна 
на повеќе инспектори се составува еден записник и се 
донесува едно решение кое се потпишува од сите инс-
пектори што учествувале при надзорот. 

 
Член 14 

(1) При вршење на инспекцискиот надзор на пред-
лог на раководните државни службеници, директорот 
на Дирекцијата може да овласти да учествуваат и дру-
ги државни службеници од Дирекцијата или надвореш-
ни експерти. 

(2) Во овластувањето од ставот (1) на овој член се 
определуваат правата и обврските на државните служ-
беници или надворешните експерти. 

Член 15 
(1) При вршење на редовниот инспекциски надзор 

кај контролорот, односно обработувачот секој инспе-
ктор користи и составува детална листа за проверка. 

(2) Деталната листа за проверка од ставот (1) на 
овој член по области се одобрува од страна на директо-
рот на Дирекцијата на предлог на раководните држав-
ни службеници. 

 
Член 16 

По извршениот инспекциски надзор, инспекторот 
составува записник кој особено содржи: назив и седи-
ште, односно име и презиме и адреса на живеење на 
контролорот, односно обработувачот каде што е извр-
шен надзорот, време и место на вршење на надзорот, 
имиња и презимиња на инспекторите, имиња и прези-
миња на претставниците од контролорот, односно 
обработувачот кои се присутни при вршењето на над-
зорот, податоци за добиената документација, наод на 
состојбата и утврдени повреди. 

Член 17 
Примерок од записникот и од решението за секој 

извршен инспекциски надзор, инспекторот задолжите-
лно доставува и до раководниот државен службеник и 
до директорот на Дирекцијата. 

 
Член 18 

(1) Во случај на поведување на управен спор по до-
бивање на тужбата, инспекторот кој го извршил инс-
пекцискиот надзор ја разгледува тужбата, изработува 
одговор и го доставува до надлежниот суд согласно За-
конот за управните спорови. 

(2) Одговорот на тужбата од ставот (1) на овој член, 
пред доставувањето до надлежниот суд, се разгледува 
на стручниот колегиум во Дирекцијата. 

 
IV. Инспекциска документација 

 
Член 19 

(1) Инспекторот за извршениот инспекциски надзор 
води инспекциска документација, согласно прописите 
за архивската граѓа.  

(2) Инспекциската документација се составува само 
за еден инспекциски надзор и ги содржи сите докази 
(во ракопис, копии или медиуми) за извршениот инс-
пекциски надзор.  

(3) Инспекциската документација се подредува од 
известувањето за вршење на инспекциски надзор се до 
последниот донесен акт во постапката на инспекциски 
надзор.  

(4) Водењето на инспекциската документација се 
врши хронолошки според бројот и датумот на прием на 
предметот за инспекцискиот надзор. 

 
V. Инспекциска евиденција и статистика 

 
Член 20 

За поднесените барања за утврдување на повреда на 
правото на заштита на личните податоци и за иниција-
тивите за вршење на инспекцискиот надзор, во Дирек-
цијата се води евиденција која особено содржи: име и 
презиме, адреса на живеење, односно назив и седиште 
на подносителот на барањето, односно иницијативата, 
име и презиме на физичкото лице, односно назив на 
правното лице (контролор, односно обработувач), 
адреса на живеење, односно седиште на правното лице 
(контролор, односно обработувач), број за контакт, е-
маил, кратка содржина на барањето, односно иниција-
тивата, доставени докази и забелешки. 
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Член 21 
Во Дирекцијата се води евиденција за движење на 

предметите за инспекциски надзори која особено содр-
жи: реден број; податоци за инспекторот задолжен за 
предметот; име и презиме, односно назив на правното 
лице (контролор, односно обработувач); адреса на жи-
веење, односно седиште на правното лице (контролор, 
односно обработувач); вид и обем на надзор, број на 
предметот во евиденцијата; број и датум на дописот за 
дополнување на барањето, иницијативата, односно 
претставките и предлозите, број и датум на известува-
ње и датум до кога контролорот, односно обработува-
чот треба да се произнесе по барањето, иницијативата,  
односно по претставките и предлозите (доколку се до-
ставува); број и датум на одговорот на контролорот, 
односно обработувачот; број и датум на известување за 
вршење на инспекциски надзор; датум кога е почнат 
инспекцискиот надзор; датум до кога треба да се соста-
ви записникот; број и датум на записникот; број и да-
тум кога е доставен записникот до контролорот, однос-
но обработувачот; дадени укажувања во записникот 
(да/не); датум до кога треба да се отстранат повредите 
од укажувањето; број и датум на поканата за едукација; 
датум кога е спроведена едукацијата и за кои утврдени 
повреди е едуциран контролорот, односно обработува-
чот; број на лица што учествувале на едукацијата; да-
тум до кога треба да се достават забелешки по записни-
кот; број и датум на доставата на забелешките; датум 
до кога треба да се подготви решението; број и датум 
на решението; број и датум на доставување на решени-
ето; датум кога е завршен инспекцискиот надзор; да-
тум кога може да со изврши контролниот инспекциски 
надзор; број и датум на известувањето до подносителот 
на барањето, иницијативата, односно претставките и 
предлозите; датум до кога може да се поднесе тужба за 
поведување на управен спор до надлежниот суд; број и 
датум на поднесена тужба до надлежниот суд; број и 
датум на одговор на тужба до надлежниот суд; како е 
одлучено по тужбата и забелешки. 

 
Член 22 

Во Дирекцијата се води евиденција за прекршочна-
та постапка која особено содржи: податоци за сторите-
лот на прекршокот (име и презиме/назив на правното 
лице; ЕМБГ/даночен број на правното лице; адреса на 
живеење/седиште на правното лице; податоци за вра-
ботување; број на патна исправа); број и датум на за-
писникот за порамнување; број и датум на секој изда-
ден платен налог (за контролорот, односно обработува-
чот и за одговорното лице, односно службеното лице 
кај контролорот, односно обработувачот); податоци за 
сторениот прекршок (член од Законот за заштита на 
личните податоци со кој е предвиден прекршокот и 
глоба предвидена за прекршокот); датум кога е уплате-
на глобата и износ на глобата; број и датум на барање-
то за поведување на прекршочна постапка; број и да-
тум на решението на Комисијата за одлучување по пре-
кршок; како е решено по барањето; вид на прекршочна 
санкција што е изречена; датум до кога може да се под-
несе тужба за поведување на управен спор до надлеж-
ниот суд; број и датум на поднесена тужба до надлеж-
ниот суд; број и датум на одговор на тужба до надлеж-
ниот суд; како е одлучено по тужбата и забелешки. 

Член 23 
(1) Инспекторот по правило води месечна статисти-

ка за извршените инспекциски надзори според сектор и 
регион. 

(2) Инспекциската статистика од ставот (1) на овој 
член особено содржи: 

- Број на поднесени барања за утврдување на повре-
да на правото на заштита на личните податоци; 

- Број на поднесени иницијативи за вршење на инс-
пекцискиот надзор; 

- Број на препратени барања, иницијативи, односно 
претставки и предлози до друг орган поради ненадлеж-
ност; 

- Број на поднесени претставки и предлози; 
- Број на планирани инспекциски надзори; 
- Број на извршени инспекциски надзори; 
- Број на планирани инспекциски надзори според 

видот; 
- Број на извршени инспекциски надзори според ви-

дот; 
- Број на планирани инспекциски надзори по обла-

сти; 
- Број на извршени инспекциски надзори по обла-

сти; 
- Број на извршени инспекциски надзори по физич-

ки и правни лица контролори, односно обработувачи; 
- Број на прекинати, односно запрени постапки со 

заклучок; 
- Број на составени записници; 
- Број на донесени решенија;  
- Број на утврдени повреди според членови на Зако-

нот за заштита на личните податоци; 
- Број на контролори, односно обработувачи кои не 

ја известиле Дирекцијата по решение; 
- Број на спроведени едукации; 
- Број на едуцирани контролори, односно обработу-

вачи; 
- Број на доставени известувања до подносителите 

на барањата, односно иницијативите; 
- Број на доставени известувања до подносителите 

на претставки и предлози; 
- Број на составени записници од извршени кон-

тролни инспекциски надзори; 
- Број на утврдени повреди по кои целосно е поста-

пено, делумно постапено, односно не е постапено во 
утврдените рокови со решението; 

- Број на составени записници за извршено порам-
нување; 

- Број на издадени платни налози; 
- Број на прифатени и реализирани порамнувања; 
- Вкупен износ на изречена глоба; 
- Вкупно наплатена глоба; 
- Број на поднесени барања за поведување прекр-

шочна постапка; 
- Број на примени тужби за поведен управен спор;  
- Број на примени одлуки од надлежниот суд и 
- Број на потврдени и одбиени одлуки од надлежни-

от суд. 
(3) Податоците содржани во статистиката се ажури-

раат до последниот работен ден во месецот. 
 

Член 24 
За извршените инспекциски надзори, секторите за 

инспекциски надзор доставуваат тримесечни, шестме-
сечни и годишни извештаи до директорот на Дирекци-
јата. 
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VI. Преодни и завршни одредби 
 

Член 25 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилник за начинот на вршење 
на инспекцискиот надзор („Службен весник на Републ-
ика Македонија" бр. 143/08 и 38/09). 

 
Член 26 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Републ-
ика Македонија". 

 
Бр. 02-1585/1                                  

6 декември 2010 година                    Директор, 
              Скопје                     Димитар Ѓеорѓиевски, с.р. 

__________ 
3365. 

Врз основа на член 23 став 5 од Законот за заштита 
на личните податоци („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/05, 103/08 и 124/10), директорот на 
Дирекцијата за заштита на личните податоци донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ 
МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА  

НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за техничките и организациските 

мерки за обезбедување тајност и заштита на обработка-
та на личните податоци („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.38/09) во членот 2 во точката 3 збо-
ровите „телекомуникациска мрежа“ се заменуваат се 
зборовите „електронско комуникациска мрежа“.  

Во точката 6 по зборовите „со кој“ се додаваат збо-
ровите „може да“. 

Во точката 10 зборот „збир“ се заменува со зборот 
„множество“.  

Точката 12 се менува и гласи: 
„12. Офицер за заштита на личните податоци е лице 

овластено од контролорот за самостојно и независно 
вршење на работите во смисла на член 26-а од Законот 
за заштита на личните податоци“.  
 

Член 2 
Во членот 3 по ставот (1) се додава нов став (2) кој 

гласи: 
„Одредбите од членот 25 на овој правилник соод-

ветно се применуваат и при проверката на постапува-
њето на обработувачот при обработката на личните по-
датоци во смисла на член 26 став 3 од Законот за за-
штита на личните податоци.“ 

 
Член 3 

Во членот 4 во алинејата 2 по зборот „друга“ се до-
дава зборот„рачна“.  
 

Член 4 
Во член 6 ставот (5) се менува и гласи: 
„(5) За документите кои се пренесуваат преку еле-

ктронско комуникациска мрежа, а содржат посебни ка-
тегории на лични податоци и/или матичен број на гра-

ѓанинот задолжително се применуваат технички и ор-
ганизациски мерки кои се класифицирани на основно, 
средно и високо ниво.“ 

 
Член 5 

По членот 9 се додава нов наслов и нов член 9-а 
кои гласат:  

„Пренос на лични податоци во други држави“ 
 

Член 9-а 
Во случај на хардверско и/или софтверско одржува-

ње или на други активности на информацискиот си-
стем може да се врши пренос на лични податоци во 
други држави само согласно условите утврдени во про-
писите за заштита на личните податоци“.  
 

Член 6 
Во членот 10 став (2) во алинејата 3 зборот „корис-

ниците“ се заменува со зборовите „администраторот на 
информацискиот систем и на овластените лица“.  

Во ставот (3) зборовите „организационата поставе-
ност на“ се бришат. 
 

Член 7 
Во членот 11 во точката 2 зборовите „секој корис-

ник“ се заменуваат со зборовите „секое овластено ли-
це“. 

 
Член 8 

Во членот 12 во ставот (2) зборовите „секој корис-
ник“ се заменуваат со зборовите „секое овластено ли-
це“.  
 

Член 9 
Во членот 13 во ставот (2) зборовите „овластени ли-

ца“ се заменуваат со зборовите „лица посебно овласте-
ни“. 

Во ставот (3) зборовите „овластено лице“ се заме-
нуваат со зборот „лицето“.  

По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6) 
кои гласат:  

„(5) По исклучок од ставот (1) на овој член, серве-
рите на кои се инсталирани софтверски програми за 
обработка на личните податоци, можат да бидат физич-
ки лоцирани, хостирани и администрирани надвор од 
просториите на контролорот. 

(6) Во случајот од ставот (5) на овој член, меѓусеб-
ните права и обврски на контролорот и правното, од-
носно физичкото лице кај кое се физички лоцирани, 
хостирани и администрирани серверите, треба да бидат 
уредени со договор во писмена форма, кој задолжител-
но ќе содржи технички и организациски мерки за обез-
бедување тајност и заштита на обработката на личните 
податоци.“ 
 

Член 10 
Во членот 14 по ставот (6) се додава нов став (7) кој 

гласи: 
„(7) Контролорот задолжително врши континуира-

но информирање на овластените лица за непосредните 
обврски и одговорности за заштита на личните подато-
ци“.  



Стр. 450 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 декември 2010 
 

Член 11 
По членот 14 се додава нов наслов и нов член 14-а 

кои гласат: 
 

„Обврски и одговорности на администраторот на ин-
формацискиот систем 

 
Член 14-а 

(1) Обврските и одговорностите на администрато-
рот на информацискиот систем, контролорот ги дефи-
нира и утврдува во Правилата за определување на об-
врските и одговорностите на администраторот на ин-
формацискиот систем и на овластените лица при кори-
стење на документите и информатичко комуникациска-
та опрема.  

(2) Контролорот задолжително врши периодична 
контрола над работата на администраторот на инфор-
мацискиот систем и изработува извештај за извршената 
контрола.  

(3) Во извештајот од ставот (2) на овој член треба да 
се содржани констатираните неправилности и предложе-
ните мерки за отстранување на тие неправилности“. 
 

Член 12 
Во членот 15 во ставот (1) зборовите „секој кори-

ник кој“ се заменуваат со зборовите „секое овластено 
лице кое“, а зборот „корисниците“ се заменува со збо-
ровите „администраторот на информацискиот систем и 
на овластените лица“.  
 

Член 13 
Во членот 18 во ставот (3) зборовите „секој корис-

ник“ се заменуваат со зборовите „секое овластено лице“.  
 

Член 14 
Во членот 19 во ставот (1) зборовите „овластените 

корисници„ се заменуваат со зборовите „овластените 
лица“.  
 

Член 15 
Во членот 20 во ставот (4) по зборот „член“ се до-

дава зборот „комисиски“. 
 

Член 16 
Во членот 21 ставот (3) се менува и гласи:  
„(3) Сигурносни копии задолжително се прават се-

кој работен ден и на крајот од работната седмица, а по 
потреба и секој последен работен ден во месецот.“  

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5) 
кои гласат: 

„(4) Сигурносните копии задолжително се прават 
на начин со кој ќе се гарантира постојана можност за 
реконструирање на личните податоци во состојба во 
која биле пред да бидат изгубени или уништени. 

(5) Контролорот задолжително ја проверува функ-
ционалноста на сигурносните копии за вршење на ре-
конструкција на личните податоци согласно ставот (4) 
на овој член“. 
 

Член 17 
Членот 22 се менува и гласи: 
„Сигурносните копии се чуваат надвор од просто-

ријата во која се наоѓаат серверите и треба да се физич-
ки и криптографски заштитени, заради оневозможува-
ње на каква било модификација.“ 

Член 18 
Во членот 23 зборовите „за овластување на одго-

ворно лице за заштита на личните податоци,“ се бри-
шат. 
 

Член 19 
Насловот пред членот 24 и членот 24 се бришат. 

 
Член 20 

Во членот 25 во ставот (3) по зборот „трето“ се до-
дава зборот „правно“.  

Во ставот (6) зборовите „одговорното лице“ се за-
менува со зборот „офицерот“. 

По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи: 
„(8) Образецот на извештајот од ставот (4) на овој 

член е составен дел на овој правилник.“ 
 

Член 21 
Во членот 26 зборовите „секој корисник кој приста-

пил“ се заменуваат со зборовите „секое овластено лице 
кое пристапило“, а зборовите „секој корисник“ се заме-
нуваат со зборовите „секое овластено лице“.  
 

Член 22 
Во членот 27 во ставот (3) зборовите „одговорното 

лице“ се заменуваат со зборот „офицерот“. 
Во ставот (4) зборот „десет“ се заменува со зборот 

„пет“. 
Во ставот (5) зборовите „Одговорното лице“ се за-

менуваат со зборовите „Офицерот“. 
 

Член 23 
Членот 31 се менува и гласи: 
„(1)Сигурносните копии задолжително се прават 

секој работен ден, на крајот од работната седмица и се-
кој последен работен ден во месецот.  

(2) Сигурносните копии се чуваат надвор од обје-
ктот во која се наоѓаат серверите или персоналните 
компјутери во кои се сместени збирките на лични по-
датоци за кои се прави сигурносна копија.  

(3) Сигурносните копии кои се чуваат на друга од-
далечена локација од местото каде е сместен информа-
цискиот систем треба да бидат обезбедени со соодвет-
ни технички и организациски мерки, согласно доку-
ментацијата за технички и организациски мерки.  

(4) Во случајот од ставот (3) на овој член, меѓусеб-
ните права и обврски на контролорот и правното, од-
носно физичкото лице каде се чуваат сигурносните ко-
пии, треба да бидат уредени со договор во писмена 
форма, кој задолжително ќе содржи технички и органи-
зациски мерки за обезбедување тајност и заштита на 
обработката на личните податоци.“ 
 

Член 24 
Во членот 32 во ставот (2) по зборот „трето“ се до-

дава зборот „правно“. 
 

Член 25 
Во насловот пред членот 35 и во членот 35 зборови-

те „телекомуникациска мрежа“ се заменуваат со зборо-
вите „електронско комуникациска мрежа“.  



9 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 451 

Член 26 
По членот 35 се додава нова глава IV-a,  девет нови 

наслови и девет нови члена 35-а, 35-б, 35-в, 35-г, 35-д, 
35-ѓ, 35-е, 35-ж и 35-з кои гласат: 

 
„Глава IV – a. Друга рачна обработка на личните  

податоци 
 

1. Основно ниво на технички и организациски мерки 
 

Примена 
 

Член 35-а 
Одредбите од членовите 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15 и 16 

соодветно се применуваат и при друга рачна обработка 
на личните податоци што се дел од постојна збирка на 
лични податоци или се наменети да бидат дел на збир-
ка на лични податоци.  
 

Пристап до документите 
 

Член 35-б 
(1) Пристапот до документите треба биде ограни-

чен само за овластени лица на контролорот. 
(2) За пристапувањето до документите задолжител-

но треба да се воспостават механизми за идентифика-
ција на овластените лица и за категориите на личните 
податоци до кои се пристапува.  

(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до 
документите тогаш треба да бидат воспоставени соод-
ветни процедури за таа цел во документацијата за тех-
ничките и организациските мерки. 

 
Правило „чисто биро“ 

 
Член 35- в 

Контролорот задолжително го применува правило-
то „чисто биро“ при обработката на личните податоци 
содржани во документите за нивна заштита за време на 
целиот процес на обработка од пристап на неовластени 
лица. 
 

Чување на документи 
 

Член 35-г 
(1) Чувањето на документите треба да се врши на 

начин со што ќе се применат соодветни механизми за 
попречување на секое неовластено отворање.  

(2) Кога физичките карактеристики на документите 
не дозволуваат примена на мерките од ставот (1) на 
овој член, контролорот треба да примени други мерки 
кои што ќе го спречат секој неовластен пристап до до-
кументите.  

(3) Ако документите не се чуваат заштитени на на-
чин определен во ставовите (1) и (2) на овој член, то-
гаш контролорот треба да ги примени сите мерки за 
нивна заштита за време на целиот процес на обработка 
од пристап на неовластени лица.  
 

Уништување на документи 
 

Член 35-д 
(1) Уништувањето на документите се врши со сит-

нење или со друг начин, при што истите повторно да 
не можат да бидат употребливи.  

(2) Во случајот од ставот (1) на овој член комиси-
ски се составува записник кој ги содржи сите податоци 
за целосна идентификација на документот како и за ка-
тегориите на личните податоци содржани во истиот.  
 

2. Средно ниво на технички и организациски мерки 
 

Контрола 
 

Член 35-ѓ 
Одредбите од членовите 23 и 25 соодветно се при-

менуваат и при друга рачна обработка на личните по-
датоци што се дел од постојна збирка на лични подато-
ци или се наменети да бидат дел на збирка на лични 
податоци.  
 

Начин на чување на документите 
 

Член 35-е 
(1) Плакарите (орманите), картотеките или другата 

опрема за чување на документи задолжително треба да 
бидат сместени во простории заклучени со соодветни 
заштитни механизми. Просториите треба да бидат зак-
лучени и за периодот кога документите не се обработу-
ваат од овластените лица.  

(2) Кога физичките карактеристики на просториите 
не дозволуваат примена на мерките од ставот (1) на овој 
член, контролорот треба да примени други мерки за да 
се спречи секој неовластен пристап до документите.  

 
3. Високо ниво на технички и организациски мерки 

 
Копирање или умножување на документите 

 
Член 35-ж 

(1) Копирањето или умножувањето на документите 
може да се врши единствено со контрола на овластени 
лица определени со претходно писмено овластување 
од страна на контролорот. 

(2) Уништувањето на копиите или умножените до-
кументи треба да се изврши на начин што ќе оневозмо-
жи понатамошно обновување на содржаните лични по-
датоци.  
 

Пренесување на документи 
 

Член 35-з 
Во случај на физички пренос на документите кон-

тролорот задолжително презема мерки за нивна зашти-
та од неовластен пристап или ракување со личните по-
датоци содржани во документите кои е пренесуваат“. 
 

Член 27 
Во целиот текст на Правилникот зборот „корисни-

кот“, „корисник“, односно „корисниците“ во било кој 
род и број се заменува со зборот „овластеното лице“, 
„овластено лице“, односно „овластените лица“.  
 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр. 02-1586/1         

6 декември 2010 година                   Директор,  
      Скопје              Димитар Ѓеорѓиевски, с.р. 
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