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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

427. 
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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ЕЛЕКТРОНСКИТЕ  КОМУНИКАЦИИ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за електронските комуникации, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 24 јануари 2012 година. 

 
     Бр. 07-408/1                                   Претседател 
24 јануари 2012 година          на Република Македонија,                       
          Скопје                               д-р  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 ЕЛЕКТРОНСКИТЕ  КОМУНИКАЦИИ 

 
Член 1 

Во Законот за електронските комуникации (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 13/2005, 
14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/10), во членот 9 став (1) 
точка гг) сврзникот “и“ на крајот од реченицата се бри-
ше, а по точката дд) се додаваат четири нови точки ѓѓ), 
ее), жж) и зз), кои гласат: 

“ѓѓ) ги контролира и мери параметрите за квалитет 
на јавните електронски комуникациски услуги; 

ее) го контролира и мери нејонизирачкото зрачење 
предизвикано со употреба на јавните електронски ко-
муникациски мрежи;  

жж) презема активности и поттикнува меѓусебно 
поврзување на оператори на јавни комуникациски мре-
жи, односно даватели на јавни комуникациски услуги 
за пренос на податоци (Интернет), како и за развој на 
точки за размена на интернет сообраќајот и 

зз) води електронски регистар на телекомуникаци-
ска терминална опрема наменета за јавни мобилни ко-
муникациски услуги.“ 

 
Член 2 

Во членот 14 по точката д) се додава нова точка ѓ), која 
гласи: 
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“ѓ) донесува одлука за користење на нереализира-

ните средства од годишниот финансиски план на Аген-
цијата од претходната година, по предлог на директо-
рот на Агенцијата;“. 

Точките ѓ), е) и ж) стануваат точки е), ж) и з). 
 

Член 3 
Во членот 22 став (1) зборот “применува“ се заме-

нува со зборовите: “зема предвид“. 
 

Член 4 
Во членот 26 по ставот (1) се додава нов став (2), 

кој гласи: 
“(2) Висината на надоместоците од ставот  (1)  точ-

ка а) на овој член се утврдуваат со подзаконските акти 
од членовите 32, 75 и 83 од овој закон согласно со одо-
брениот годишен финансиски план на Агенцијата.“ 

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5). 
Ставот (5) кој станува став (6) се менува и гласи: 
“(6)  Нереализираните средства од годишниот фи-

нансиски план на Агенцијата од претходната година, 
Агенцијата ќе ги пренесе  во годишниот финансиски 
план  за наредната година, при што може да одлучи тие 
средства, или дел од нив, да се искористат за развој на 
електронските комуникации и информатичкото оп-
штество, како и за други работи од значење за Репуб-
лика Македонија, утврдени со финансискиот план  на 
Агенцијата.“ 

 
Член 5 

Во членот 28 став (6) точката на крајот од речени-
цата се заменува со запирка и се додаваат зборовите 
“како и во случај на стечај или ликвидација“. 

 
Член 6 

Во членот 29-а по ставот (6) се додава нов став (7),  
кој гласи: 

“(7) Операторите и/или давателите на јавни мобил-
ни комуникациски услуги се должни на писмено бара-
ње од тело формирано од државен орган за промоција 
и поддршка на туризмот во Република Македонија, 
бесплатно да обезбедат пренос на СМС пораки и изве-
стувања кои се однесуваат на заштитата, унапредува-
њето и промовирањето на националното и културно 
богатство и туризмот на Република Македонија, на на-
чин пропишан од Агенцијата.“ 

Ставовите (7), (8), (9) и (10) стануваат ставови (8), 
(9), (10) и (11).  

Член 7 
Во членот 45 ставот (4) се менува и  гласи: 
“Референтните понуди од ставовите (2) и (3) на овој 

член ги одобрува Агенцијата во рок од 30 дена од де-
нот на нивното доставување до Агенцијата, а операто-
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рот е должен да ги објави референтните понуди на сво-
јата веб страница во рок од пет дена од денот на доби-
вањето на одобрението од Агенцијата.“  

 
Член 8 

Во членот 47 ставот (1) се менува и гласи: 
“Агенцијата врз основа на анализа на пазарот, може 

на оператор со значителна пазарна моќ да му наметне 
обврска да води посебно сметководство за активности-
те поврзани со интерконекција и/или пристап.“  

Член 9 
Во членот 76 по ставот (3) се додаваат четири нови 

става (4), (5), (6) и (7), кои гласат: 
“(4) Агенцијата води електронски регистар на теле-

комуникациска терминална опрема наменета за јавни 
мобилни комуникциски услуги. 

(5) Формата, содржината и начинот на водење на ре-
гистарот од ставот (4) на овој член, како и видот на пода-
тоците и начинот на доставување на податоците потребни 
за водење на регистарот, ги пропишува Агенцијата. 

(6)  Операторите и/или давателите на јавни мобил-
ни комуникациски услуги, правни или физички лица 
регистрирани за продажба на телекомуникациска тер-
минална опрема, како и правни или физички лица кои 
набавиле телекомуникациска терминална опрема наме-
нета за јавни мобилни комуникациски услуги или иста-
та ја добиле како подарок или донација од лица надвор 
од територијата на Република Македонија се должни 
на Агенцијата да и достават податоци согласно со 
актот од ставот (5) на овој член. 

(7) Операторите и/или давателите на јавни мобилни 
комуникациски услуги се должни на  барање на Аген-
цијата  да ја исклучат од јавната мобилна комуникаци-
ска мрежа телекомуникациската терминална опрема 
која не е евидентирана во регистарот од ставот (4) на 
овој член.“  

Член 10 
Во  членот 79 став (1) точката на крајот од речени-

цата се брише и  се додаваат зборовите: “или давател 
на универзална услуга.“  

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
“(6) Директорот на Агенцијата ќе донесе решение 

за доделување на броеви и серии на броеви од Планот 
за нумерација во рок од 15 дена од денот на приемот на 
комплетното барање за доделување на броеви и серии 
на броеви.“ 

 
Член 11 

Во членот 82 став (1) точка в) зборовите: “три годи-
ни“ се заменуваат со зборовите: “една година“.  

Член 12 
Во членот 86 став (2) зборовите:  “ако тоа е технич-

ки возможно“ се бришат.  
Член 13 

Во членот 97 по ставот (1) се додаваат два нови ста-
ва (2) и (3), кои гласат: 

“(2) Агенцијата ги контролира и мери параметрите 
за квалитет на јавните комуникациски услуги. Параме-
трите за квалитет треба да се во согласност со препора-
ките и стандардите на Европската унија. 

(3) Операторите на јавни комуникациски услуги се 
должни на Агенцијата да и обезбедат услови за контро-
ла и  мерење на параметрите за квалитет на јавните ко-
муникациски услуги. Агенцијата со подзаконски акт ќе 
ги пропише начинот и постапката за вршење на кон-
трола и мерење на параметрите за квалитет.“ 

Ставот (2) станува став (4). 

Член 14 
Членот 105 се менува и гласи: 
 “(1) Агенцијата пред да донесе или измени одлуки 

или други подзаконски акти од своја надлежност, а кои 
значително влијаат на релевантниот пазар на електрон-
ски комуникации, како и пред да ја донесе годишната 
програма за работа за наредната година, е должна на 
својата веб страница јавно да ја објави предложената 
одлука или подзаконскиот акт, односно предложената 
годишна програма за работа за наредната година, со 
цел да обезбеди јавна расправа со која ќе им се овозмо-
жи на сите заинтересирани страни да ги изразат своите 
мислења, гледишта и ставови во однос на истите.  

(2) Рокот на траењето на јавната расправа не смее 
да биде пократок од 30 дена од денот на објавувањето 
на предложените акти од ставот (1) на овој член. 

(3) По истекот на рокот од ставот (2) на овој член, а 
пред донесувањето на актите од ставот (1) на овој член, 
Агенцијата ги објавува на својата веб страница добие-
ните мислења и коментари, како и ставот на Агенција-
та по однос на истите, при што доверливите информа-
ции и податоци не се објавуваат. 

(4) Агенцијата може да одржи јавна расправа за актите 
од ставот (1) на овој член, на која можат да бидат 
поканети претставници на сите заинтересирани страни за 
да ги презентираат своите гледишта и ставови.“ 

 
Член 15 

Во членот 141 став (1) точката 5 се менува и гласи: 
“не постапи во согласност со членот 76 од овој за-

кон;“. 
 

Член 16 
Актите предвидени со овој закон ќе се донесат во 

рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Статутот на Агенцијата ќе се усогласи со одредбите 
на овој закон во рок од три месеци од денот на негово-
то влегување во сила. 

 
Член 17 

Агенцијата ќе започне со водење на регистарот од 
членот 76 став (4) од овој закон од 1  јули 2012 година. 

 
Член 18 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR KOMUNIKIME ELEKTRONIKE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për komunikime elektronike ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 13/2005, 
14/2007, 55/2007, 98/2008 dhe 83/10), në nenin 9 
paragrafi (1) në pikën gg) lidhëza "dhe" në fund të fjalisë 
shlyhet, e pas pikës dd) shtohen katër pika të reja gjgj), ee), 
zhzh) dhe zz), si vijojnë: 

"gjgj) i kontrollon dhe i mat parametrat për kualitetin e 
shërbimeve publike elektronike të komunikimit; 

ee) e kontrollon dhe e mat rrezatimin e pajonizuar të 
shkaktuar me përdorimin e rrjeteve elektronike të 
komunikimit publik;  

zhzh) ndërmerr aktivitete dhe nxit lidhje të ndërsjellë të 
operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit, 
respektivisht të dhënësve të shërbimeve të komunikimit 
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publik për bartjen e të dhënave (Internetit), si dhe për 
zhvillimin e pikave për shkëmbimin e komunikacionit të 
internetit dhe 

zz) mban regjistër elektronik të pajisjes terminale 
telekomunikuese të dedikuar për shërbime publike mobile 
të komunikimit." 

 
Neni 2 

Në nenin 14 pas pikës d) shtohet pikë e re gj), si vijon: 
"gj) miraton vendim për shfrytëzimin e mjeteve të 

parealizuara nga Plani financiar vjetor i Agjencisë nga viti 
paraprak, me propozim të drejtorit të Agjencisë;". 

Pikat gj), e) dhe zh) bëhen pika e), zh) dhe z). 
 

Neni 3 
Në nenin 22 paragrafi (1) fjala "zbaton" zëvendësohet 

me fjalët: "merr parasysh". 
 

Neni 4 
Në nenin 26 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 

si vijon: 
"(2) Lartësia e kompensimeve nga paragrafi (1) pika a) 

të këtij neni përcaktohen me aktet nënligjore të neneve 32, 
75 dhe 83 të këtij ligji në pajtim me planin e miratuar 
financiar vjetor të Agjencisë.“ 

Paragrafët (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafë (3), (4) dhe 
(5). 

Paragrafi (5) i cili bëhet paragraf (6) ndryshohet si 
vijon: 

"(6) Mjetet e parealizuara të planit financiar vjetor i 
Agjencisë nga viti paraprak, Agjencia do t'i transferojë në 
planin financiar vjetor për vitin vijues, me ç'rast mund të 
vendos që ato mjete, ose pjesë e tyre, të shfrytëzohen  për 
zhvillimin e komunikimeve elektronike dhe shoqërisë 
informatike, si dhe për punë tjera me rëndësi për 
Republikën e Maqedonisë, të përcaktuara me planin 
financiar të Agjencisë." 

 
Neni 5 

Në nenin 28 paragrafi (6) pika në fund të fjalisë 
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "si dhe në rast 
të falimentimit ose likuidimit". 

 
Neni 6 

Në nenin 29-a pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri 
(7), si vijon: 

"(7) Operatorët dhe/ose dhënësit e shërbimeve publike 
mobile të komunikimit janë të obliguar që me kërkesë me 
shkrim nga trupi i formuar nga organi shtetëror për 
promovimin dhe përkrahjen e turizmit në Republikën e 
Maqedonisë, pa pagesë ta sigurojnë bartjen e porosive dhe 
njoftimeve SMS që kanë të bëjnë me mbrojtjen, përparimin 
dhe promovimin e pasurisë kulturore dhe nacionale dhe 
turizmit në Republikën e Maqedonisë, në mënyrë të 
përcaktuar nga Agjencia." 

Paragrafët (7), (8), (9) dhe (10) bëhen paragrafë (8), 
(9), (10) dhe (11). 

Neni 7 
Në nenin 45 paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
"Ofertat referente nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij 

neni i miraton Agjencia në afat prej 30 ditësh nga dita e 
dorëzimit të tyre në Agjenci, ndërsa operatori është i 
obliguar që t'i publikojë ofertat referente në ueb faqen e vet 
në afat prej pesë ditësh nga dita e marrjes së lejes nga 
Agjencia."  

 
Neni 8 

Në nenin 47 paragrafi (1) zëvendësohet si vijon: 
"Agjencia në bazë të analizës së tregut, mundet që 

operatorit me fuqi të konsiderueshme tregu t'i imponojë 
obligim që të mbajë kontabilitet të veçantë për aktivitetet 
lidhur me interkoneksionin dhe/ose qasjen." 

 
Neni 9 

Në nenin 76 pas paragrafit (3) shtohen katër paragrafë 
të rinj (4), (5), (6) dhe (7), si vijojnë: 

"(4) Agjencia mban regjistër elektronik të pajisjes 
terminale telekomunikuese të dedikuar për shërbime 
publike mobile të komunikimit. 

 (5) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së 
regjistrit nga paragrafi (4) i këtij neni, si dhe formën e të 
dhënave dhe mënyrën e dorëzimit të të dhënave të 
nevojshme për mbajtjen e regjistrit, i përcakton Agjencia. 

(6) Operatorët dhe/ose dhënësit e shërbimeve publike 
mobile të komunikimit, personat juridikë ose fizikë të 
regjistruar për shitjen e pajisjes terminale për 
telekomunikim, si dhe personat juridikë ose fizikë që kanë 
blerë pajisje terminale për telekomunikim të dedikuar për 
shërbime publike mobile të komunikimit ose të njëjtën e 
kanë marrë si dhuratë ose si donacion prej personave jashtë 
territorit të Republikë së Maqedonisë, janë të obliguar që 
Agjencisë t'i dorëzojnë të dhëna në pajtim me aktin nga 
paragrafi (5) i këtij neni. 

(7) Operatorët dhe/ose dhënësit e shërbimeve publike 
mobile të komunikimit janë të obliguar që me kërkesë të 
Agjencisë ta shkyçin nga rrjeti publik mobil i komunikimit, 
pajisjen terminale për telekomunikim që nuk është e 
evidentuar në regjistrin nga paragrafi (4) i këtij neni." 

 
Neni 10 

Në nenin 79 paragrafi (1) pika në fund të fjalisë shlyhet 
dhe shtohen fjalët: "ose dhënësi i shërbimit universal."  

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon: 
"(6) Drejtori i Agjencisë do të miratojë aktvendim për 

ndarjen e numrave dhe serisë së numrave nga Plani për 
numërim në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të 
kërkesës së plotë për ndarjen e numrave dhe të serisë së 
numrave."  
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Neni 11 
Në nenin 82 paragrafi (1) pika v) fjalët: "tre vitesh" 

zëvendësohen me fjalët: "një viti". 
 

Neni 12 
Në nenin 86 paragrafi (2) fjalët: "nëse kjo është e 

mundur teknikisht" shlyhen. 
 

Neni 13 
Në nenin 97 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të 

rinj (2) dhe (3), si vijojnë: 
"(2) Agjencia i kontrollon dhe i mat parametrat për 

kualitetin e shërbimeve publike të komunikimit. Parametrat 
për kualitet duhet të jenë në pajtim me rekomandimet dhe 
standardet e Bashkimit Evropian. 

(3) Operatorët e shërbimeve publike të komunikimit 
janë të obliguar që Agjencisë t'i sigurojnë kushte për 
kontroll dhe matje të parametrave për kualitetin e 
shërbimeve publike të komunikimit. Agjencia me akt 
nënligjor do ta përcaktojë mënyrën dhe procedurën për 
kryerjen e kontrollit dhe matjen e parametrave për 
kualitet.“ 

Paragrafi (2) bëhet paragraf (4). 
 

Neni 14 
Neni 105 ndryshon si vijon: 
"(1) Agjencia para se të miratojë ose të ndryshojë 

vendime ose akte tjera nënligjore nga kompetenca e vet e 
që ndikojnë dukshëm në tregun relevant të komunikimeve 
elektronike, si dhe para se ta miratojë Programin vjetor për 
punë për vitin e ardhshëm, është e obliguar që në ueb faqen 
e vet publikisht ta shpallë vendimin e propozuar ose aktin 
nënligjor, respektivisht Programin e propozuar vjetor për 
punë në vitin vijues, me qëllim që të sigurojë debat publik 
me çfarë do t'u mundësohet të gjithë palëve të interesuara 
që t'i shprehin mendimet, pikëpamjet dhe qëndrimet e tyre 
për të njëjtit.   

(2) Afati i zgjatjes së debatit publik nuk guxon të jetë 
më i shkurtër se 30 ditë nga dita e shpalljes së akteve të 
propozuara nga paragrafi (1) i këtij neni. 

(3) Pas kalimit të afatit nga paragrafi (2) i këtij neni e 
para miratimit të akteve nga paragrafi (1) i këtij neni, 
Agjencia i publikon në ueb faqen e vet mendimet dhe 
komentet e marra, si dhe qëndrimin e Agjencisë për të 
njëjtat, me ç'rast informatat dhe të dhënat sekrete nuk 
publikohen. 

(4) Agjencia mund të mbajë debat publik për aktet nga 
paragrafi (1) i këtij neni, ku mund të ftohen përfaqësues të 
të gjitha palëve të interesuara që t'i prezantojnë pikëpamjet 
dhe qëndrimet e tyre." 

 
Neni 15 

Në nenin 141 paragrafi (1) pika 5 ndryshohet si vijon: 
"nuk vepron në pajtim me nenin 76 të këtij ligji;". 

Neni 16 
Aktet e parapara me këtë ligj do të miratohen në afat 

prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
Statuti i Agjencisë do të harmonizohet me dispozitat e 

këtij ligji në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes së tij në 
fuqi.  

 
Neni 17 

Agjencia do të fillojë me mbajtjen e regjistrit nga neni 
76 paragrafi (4) i këtij ligji nga 1 korriku 2012. 

 
Neni 18 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
428. 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ 

 
Се прогласува Законот за  дополнување на Законот 

за домување, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 јануари 2012 година. 
 

     Бр. 07-409/1                                   Претседател 
24 јануари 2012 година          на Република Македонија,                       
          Скопје                               д-р  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за домување („Службен весник на 

Република Македонија“ број 99/2009, 57/10, 36/11 и 
54/11), во членот 99 по ставот (8) се додава нов став 
(9), кој гласи: 

„(9) На актот за утврдување на цените за продажба 
на станови и на актот за продажба на станови со кои 
стопанисува правното лице од ставот (2) на овој член, 
Владата на Република Македонија дава согласност.“ 
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Член 2 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди 
пречистен текст на Законот за домување. 

 
Член 3 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR BANIM 

 
Neni 1 

Në Ligjin për banim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 99/2009, 57/10, 36/11 dhe 54/11) në 
nenin 99 pas paragrafit (8) shtohet paragraf i ri (9), si 
vijon: 

"(9) Për aktin e përcaktimit të çmimeve për shitjen e 
banesave dhe aktin për shitjen e banesave me të cilat 
ekonomizon personi juridik nga paragrafit (2) i këtij neni, 
jep pëlqim Qeveria e Republikës së Maqedonisë." 

  
Neni 2 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që ta përcaktojë tekstin e 
spastruar të Ligjit për banim.  

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën  Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

__________ 
429. 

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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  ЗА 

РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за радиодифузната дејност, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 25 јануари  2012 година. 

 
     Бр. 07-440/1                                   Претседател 
25 јануари 2012 година          на Република Македонија,                       
          Скопје                               д-р  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 РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Во Законот за радиодифузната дејност (“Службен 

весник на Република Македонија“ број 100/2005, 
19/2007, 103/2008, 152/2008, 6/10, 145/10 и 97/11), чле-
нот 76 се менува и гласи: 

„Јавниот радиодифузен сервис и радиодифузерите 
можат на своите програми да емитуваат игри на среќа 
кои Република Македонија самостојно ги приредува, 
односно се организирани од субјект кој има лиценца од 
надлежен орган за организирање на игри на среќа.  

 Јавниот радиодифузен сервис на своите програми 
не може да организира и да емитува игри на среќа со 
обложување на спортски натпревари.“ 

 
Член 2 

Во членот 91 ставот 1 се менува и гласи: 
„Времетраењето на рекламирањето на јавниот ра-

диодифузен сервис не може да изнесува повеќе од 
13,33% или 8 минути од времето на емитување во те-
кот на еден реален час, односно вкупно 13,33% од  вре-
мето за емитување во текот на еден ден.“ 

Во ставот 3 по зборовите: „спортски натпревари“ се 
додаваат зборовите: „програма од сопствена продукци-
ја, друга програма произведена во Република Македо-
нија“. 

 
Член 3 

Во членот 140 по ставот 6 се додава нов став 7, кој 
гласи:  

„Членовите на работоводниот орган и нивните за-
меници се избираат за период од три години со мож-
ност за повторен избор.“ 

 Ставот 7 станува став 8. 
 

Член 4 
Во членот 146 став 1 по алинејата 2 се додава нова 

алинеја 3, која гласи: 
„- трговци поединци регистрирани согласно со За-

конот за трговските друштва, како и  вршители на деј-
ност регистрирани согласно со закон, до 20 вработени, 
по една радиодифузна такса,“. 

 
Член 5 

Во членот 148 став 1 бројот „130“ се заменува со 
бројот „190“.  

 
Член 6 

Во членот 166 став 1 точка 18 зборовите: „со извле-
кување и со обложување на спортски натпревари“ се 
бришат.  
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Точката 19 се менува и гласи: 
„организира и емитува игри на среќа со обложува-

ње на спортски натпревари (член 76 став 2);“. 
 

Член 7 
Јавните претпријатија и други правни лица кои вр-

шеле односно вршат радиодифузна дејност на локално 
ниво, кои до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон не се запишани во трговскиот регистар како тргов-
ско радиодифузно друштво, односно над кои не е за-
почната или не е завршена постапка на трансформација 
согласно со одредбите од Законот за трансформација 
на претпријатија со општествен капитал, се бришат од 
соодветниот регистар на начин и под услови определе-
ни со Законот за трговските друштва и со овој закон. 

Постапката за бришење ја спроведува Централниот 
регистар на Република Македонија преку едношалтер-
скиот систем. 

 
Член 8 

Управата за јавни приходи, во рок од 30 дена од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон, до Централ-
ниот регистар на Република Македонија ќе достави 
предлог за бришење од соодветниот регистар на субје-
ктите од членот 7 од овој закон и за истите ќе достави 
до Централниот регистар на Република Македонија 
преглед во електронска форма. Централниот регистар 
на Република Македонија по внесувањето на податоци-
те од доставениот преглед во својата база на податоци, 
објавува оглас на својата веб страница во дневниот пе-
чат и во “Службен весник на Република Македонија“ 
со кој се повикуваат нивните управители, органи на 
управување и доверители во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот да поднесат предлог за отво-
рање на постапка за ликвидација или стечај над субје-
ктите од членот 7 од овој закон. За поднесените пред-
лози за отворање на постапка за ликвидација или сте-
чај, подносителите се должни да го известат Централ-
ниот регистар на Република Македонија во писмена 
форма.  

По истекот на рокот од ставот 1 на овој член, Цен-
тралниот регистар на Република Македонија ќе ги из-
брише од соодветниот регистар сите субјекти за кои 
нема да бидат поднесени предлози за отворање на по-
стапка за ликвидација или стечај.  

Централниот регистар на Република Македонија на 
својата веб страница го објавува бришењето на субје-
ктите и истото по електронски пат го доставува до 
Управата за јавни приходи заради нивно бришење од 
базата на податоци на Управата за јавни приходи.  

Средствата за спроведување на бришењето од стра-
на на Централниот регистар на Република Македонија 
се обезбедуваат од сметката на Министерството за еко-
номија, во Буџетот на Република Македонија. 

Член 9 
По завршување на постапката за бришење од чле-

нот 8 од овој закон, сите средства од сметките на из-
бришаните субјекти се пренесуваат на основачите, а 
доколку не се јави основачот на субјектот, сите средс-
тва се пренесуваат на трезорска сметка на Буџетот на 
Република Македонија. 

 
Член 10 

Субјектите од членот 7 од овој закон чиишто сме-
тки се блокирани и се водат во Управата за јавни при-
ходи се бришат од соодветниот регистар по спроведена 
постапка за стечај согласно со Законот за стечај.  

Управата за јавни приходи поднесува предлози за 
поведување стечајна постапка над субјектите согласно 
со одредбите од Законот за стечај, а средствата за аван-
сирање на постапката се обезбедуваат од Буџетот на 
Република Македонија. 

Доколку од имотот на субјектите од членот 7 од 
овој закон, за кои се платени средства за авансирање на 
постапката за стечај од Управата за јавни приходи, не 
можат во целост да се намират трошоците на постапка-
та за стечај, се должни разликата да ја надоместат лич-
но, солидарно и неограничено лицата и органите овла-
стени за управување, застапување и надзор над субје-
ктите од членот 7 од овој закон во согласност со одред-
бите од Законот за стечај. 

 
Член 11 

Управниот одбор на МРТ во рок од два месеца од 
влегувањето во сила на овој закон ќе спроведе постап-
ка за избор на членови на работоводниот орган  на 
МРТ и нивни заменици.  

Со денот на изборот на членовите на работоводни-
от орган на МРТ и на нивните заменици од ставот 1 на 
овој член, постојните членови на работоводниот орган  
на МРТ и нивни заменици престануваат да ја вршат 
функцијата.  

 
Член 12 

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR VEPRIMTARI RADIODIFUZIVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për veprimtari radiodifuzive ("Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë" numër 100/2005, 19/2007, 
103/2008, 152/2008, 6/10, 145/10 dhe 97/11), neni 76 
ndryshohet si vijon: 
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"Servisi publik radiodifuziv dhe radiodifuzerët munden 
në programet e veta të emitojnë lojëra të fatit të cilat 
Republika e Maqedonisë në mënyrë të pavarur i organizon, 
përkatësisht organizohen nga subjekti që ka licencë nga 
organi kompetent për organizimin e lojërave të fatit.    

 Servisi radiodifuziv në programet e veta nuk mund të 
organizojë dhe të emitojë lojëra të fatit me bast në ndeshje 
sportive." 

 
Neni 2 

 Në nenin 91 paragrafi 1 ndryshohet si vijon: 
 "Kohëzgjatja e reklamimit të servisit publik të 

radiodifuziv, nuk mund të jetë më shumë se 13,33% ose 8 
minuta nga  koha e emetimit gjatë një ore reale, 
përkatësisht gjithsej 13,33% nga koha e emetimit gjatë një 
dite".   

Në paragrafin 3 pas fjalëve: "ndeshje sportive" shtohen 
fjalët: "program të prodhimit të vet, program tjetër të 
prodhuar në Republikën e Maqedonisë." 

 
Neni 3 

Në nenin 140 pas paragrafit 6 shtohet paragraf i ri 7, si 
vijon:  

"Anëtarët e organit udhëheqës dhe zëvendësit e tyre 
zgjidhen për periudhë prej tri vitesh me mundësi 
rizgjedhjeje."   

 Paragrafi 7 bëhet paragraf 8.  
 

Neni 4 
Në nenin 146 paragrafi 1 pas alinesë 2 shtohet alineja e 

re 3, si vijon: 
"- tregtarët individualë të regjistruar në pajtim me 

Ligjin për shoqëri tregtare si dhe ushtruesit e veprimtarisë 
së regjistruar në pajtim me ligjin, deri në 20 të punësuar, 
nga një taksë radiodifuzive,".  

 
Neni 5 

Në nenin 148 paragrafi 1 numri "130" zëvendësohet me 
numrin "190".   

 
Neni 6 

Në nenin 166 paragrafi 1 pika 18 fjalët: "me tërheqje 
dhe me bast në ndeshje sportive" shlyhen.  

Pika 19 ndryshohet si vijon: 
"organizon dhe emiton lojëra të fatit me bast në ndeshje 

sportive (neni 76 paragrafi 2);". 
                                                                  

Neni 7 
Ndërmarrjet publike dhe personat tjerë juridikë që kanë 

kryer përkatësisht kryejnë veprimtari radiodifuzive në nivel 
lokal, të cilët deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji nuk 
janë regjistruar në regjistrimin tregtar si shoqëri tregtare 
radiodifuzive, përkatësisht për të cilët nuk ka filluar ose 

nuk ka përfunduar procedura e transformimit në pajtim me 
dispozitat e Ligjit për transformim të ndërmarrjeve me 
kapital shoqëror, shlyhen nga regjistri përkatës në mënyrë 
dhe në kushte të përcaktuara me Ligjin për shoqëri tregtare 
edhe me këtë ligj.   

Procedurën për shlyerje e zbaton Regjistri Qendror i 
Republikës së Maqedonisë përmes sistemit njësportel.  

 
Neni 8 

Drejtoria e të Hyrave Publike, në afat prej 30 ditësh nga 
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, në Regjistrin Qendror të 
Republikës së Maqedonisë do të dorëzojë propozim për 
shlyerje nga regjistri përkatës, të subjekteve nga neni 7 i 
këtij ligji dhe për të njëjtat do të dërgojë në Regjistrin 
Qendror të Republikës së Maqedonisë pasqyrë në formë 
elektronike.  Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë 
pas vendosjes së të dhënave nga pasqyra e dorëzuar në 
bazën e saj të të dhënave, shpall konkurs në ueb faqen e saj 
në shtypin ditor dhe në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë", me të cilin ftohen drejtorët e tyre, organet 
udhëheqëse dhe kreditorët që në afat prej 30 ditësh nga dita 
e shpalljes së konkursit të dorëzojnë propozim për hapjen e 
procedurës për likuidim ose falimentim të subjekteve nga 
neni 7 i këtij ligji.  Për propozimet e parashtruara për hapje 
të procedurës për likuidim ose falimentim, parashtruesit 
janë të obliguar që me shkrim ta informojnë Regjistrin 
Qendror të Republikës së Maqedonisë.   

Pas kalimit të afatit nga paragrafi 1 i këtij neni, 
Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë do t'i shlyejë 
nga regjistri përkatës të gjitha subjektet për të cilat nuk do 
të dorëzohen propozime për hapje të procedurës për 
likuidim ose falimentim.   

Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë në ueb 
faqen e vet e shpall shlyerjen e subjekteve dhe të njëjtën në 
formë elektronike e dorëzon në Drejtorinë e të Hyrave 
Publike për shlyerjen e tyre nga baza e të dhënave në 
Drejtorinë e të Hyrave Publike.   
       Mjetet për realizimin e shlyerjes nga Regjistri Qendror 
i Republikës së Maqedonisë sigurohen nga llogaria e 
Ministrisë së Ekonomisë, në Buxhetin e Republikës së 
Maqedonisë.  

 
Neni 9 

Pas përfundimit të procedurës për shlyerje nga neni 8 i 
këtij ligji, të gjitha mjetet nga llogaritë e subjekteve të 
shlyera barten te themeluesit, e nëse nuk paraqitet 
themeluesi i subjektit, të gjitha mjetet barten në llogari të 
thesarit të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.  

 
Neni 10 

Subjektet nga neni 7 i këtij ligji  llogaritë e të cilave 
janë të bllokuara dhe mbahen në Drejtorinë e të Hyrave 
Publike, shlyhen nga regjistri përkatës pas procedurës së 
realizuar për falimentim në pajtim me Ligjin për 
falimentim.    
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Drejtoria e të Hyrave Publike parashtron propozime për 
ngritjen e procedurës së falimentimit për subjektet në 
pajtim me dispozitat e Ligjit për falimentim, e mjetet për 
avancë të procedurës sigurohen nga Buxheti i Republikës 
së Maqedonisë.  

Nëse nga prona e subjekteve nga neni 7 i këtij ligji, për 
të cilat janë paguar mjetet për avancë të procedurës për 
falimentim nga Drejtoria e të Hyrave Publike, nuk munden 
plotësisht të mbulohen shpenzimet e procedurës për 
falimentim, obligohen që dallimin ta kompensojnë 
personalisht, në mënyrë solidare dhe të pakufizuar, 
personat dhe organet e autorizuara për udhëheqje, 
përfaqësim dhe mbikëqyrje të subjekteve nga neni 7 i këtij 
ligji në pajtim me dispozitat e Ligjit për falimentim. 

 
Neni 11 

Këshilli Drejtues i RTM-së në afat prej dy muajsh nga 
hyrja në fuqi e këtij ligji, do të zbatojë procedurë për 
zgjedhje të anëtarëve të organit udhëheqës të RTM-së dhe 
zëvendësve të tyre.   

 Me ditën e zgjedhjes së anëtarëve të organit udhëheqës 
të RTM-së dhe zëvendësve të tyre nga paragrafi 1 i këtij 
neni, anëtarët ekzistues të organit udhëheqës të RTM-së 
dhe zëvendësit e tyre e ndërprejnë kryerjen e funksionit.     

 
Neni 12 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" 

__________ 
430. 

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  ГРАДЕЊЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за градење, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 25 јануари  2012 година. 

 
     Бр. 07-441/1                                   Претседател 
25 јануари 2012 година          на Република Македонија,                       
          Скопје                               д-р  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 ГРАДЕЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за градење (“Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11 и 
54/11), во членот 24  став (2) алинеја 2 зборовите: “и 
втора“ се бришат. 

Во ставот (3) алинеја 2 зборовите: “трета, четврта и 
петта“ се заменуваат со зборот “втора“. 

 
Член 2 

Во членот 42 став (1) по втората реченица се додава 
нова реченица која гласи: “Доколку во државата не се 
издава дозвола односно лиценца, странско правно лице 
од држава членка на Европската унија е должно со ба-
рањето да достави доказ од надлежниот орган во таа 
држава дека согласно со нејзините прописи за вршење 
на соодветните работи не се издава дозвола, односно 
лиценца и доказ со кои се потврдува дека лицето е ре-
гистрирано за вршење на соодветната дејност во земја-
та во која има седиште, а правно лице од држава која 
не е членка на Европската унија, треба да достави и ли-
ста на извршени работи.“ 

 
Член 3 

Во членот 59-а став (1) алинеја 6 по зборовите: “ко-
нечно решение за експропријација“ се додаваат зборо-
вите: “или имотен лист со запишано право на сопстве-
ност или право на доготраен закуп или право на служ-
беност на градежното земјиште“. 

 
Член 4 

Во членот 59-д став (1) зборовите: “или проектот на 
изведена состојба“ се бришат. 

 
Член 5 

Во членот 87 став (5) зборовите: “Комисијата за ре-
шавање во управна постапка во втор степен од областа 
на транспортот, врските и животната средина при Вла-
дата на Република Македонија“ се заменуваат со збо-
ровите: “Државната комисија за одлучување во управ-
на постапка и постапка од работен однос во втор сте-
пен“. 

 
Член 6 

Во членот 92-а  по ставот (2) се додава нов став (3), 
кој гласи:  

“(3) По исклучок од ставот (2) на овој член објект 
кој е изграден без одобрение за градење може да се по-
врзе со техничката инфраструктура, доколку за истиот 
е издадена урбанистичка согласност или решение за 
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утврдување на правен статус на бесправен објект сог-
ласно со Законот за утврдување на правен статус на 
бесправни објекти.“ 

Ставот (3) станува став (4). 
 

Член 7 
Во членот 94 став (1) зборовите: “и втора“ се бри-

шат.  
Во ставот  (2) зборовите: “трета и четврта“ се заме-

нуваат со зборот “втора“. 
 

Член 8 
Во членот 97 став (8) зборовите: “Комисијата за ре-

шавање во управна постапка во втор степен од областа 
на транспортот, врските и животната средина при Вла-
дата на Република Македонија“ се заменуваат со збо-
ровите: “Државната комисија за одлучување во управ-
на постапка и постапка од работен однос во втор сте-
пен“. 

 
Член 9 

Во членот 98 став (2) зборовите: “прва, втора и тре-
та“ се заменуваат со зборовите: “прва и втора“. 

 
Член 10 

Во членот 99 став (7) зборовите: “прва, втора, трета 
и четврта“ се заменуваат со зборовите: “прва и втора“. 

Во ставот (8) зборовите: “градбите од петта катего-
рија од членот 57 на овој закон и“ се бришат. 

Во ставот (11) зборовите: “Комисијата за решавање 
во управна постапка во втор степен од областа на 
транспортот, врските и животната средина при Владата 
на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 
“Државната комисија за одлучување во управна по-
стапка и постапка од работен однос во втор степен“. 

 
Член 11 

По членот 100 се додава нов член 100-а, кој гласи: 
 

“Член 100-а 
(1) Со отстранување на објект или на негов дел сог-

ласно со членот 99 од овој закон, престанува правото 
на сопственост, подоблиците на правото на сопстве-
ност (сосопственост и заедничка сопственост), другите 
стварни права, како и други права и факти чие запишу-
вање е утврдено со закон. 

 (2) На барање на надлежниот орган од членот 58 од 
овој закон, кон кое се приложува правосилно одобре-
ние за отстранување на објект или негов дел и геодет-
ски елаборат за запишување на промени во јавната 
книга за запишување на правата на недвижности, орга-
нот надлежен за водење на јавната книга за запишува-
ње на правата на недвижностите, ќе ги избрише запи-
шаните права од ставот (1) на овој член од катастарот 
на недвижности.“ 

Член 12 
Во членот 128 став (2) зборовите: “и втора“ се бри-

шат, а зборовите: “трета, четврта и петта“ се заменува-
ат со зборот “втора“. 

 
Член 13 

Во членот 137 став (5) зборовите: “45 дена “ се за-
менуваат со зборовите: “30 дена“. 

 
Член 14 

Во членот 147 зборовите: “трета, четврта и петта“ 
се заменуваат со зборот “втора“. 

 
Член 15 

Одредбата од членот 5 од овој закон со која се ме-
нува членот 87 став (5), одредбата од членот 8 од овој 
закон со која се менува членот 97 став (8) и одредбата 
од членот 10 од овој закон со која се менува членот 99 
став (11) ќе започнат да се применуваат од денот на за-
почнувањето на примената на Законот за основање на 
Државна комисија за одлучување во управна постапка 
и постапка од работен однос во втор степен.  

 
Член 16 

Основните, односно главните проекти за државни и 
локални патишта кои се изработени и ревидирани зак-
лучно со 22 февруари 2011 година се сметаат и како 
проекти за инфраструктура, доколку истите се одобре-
ни од надлежен орган согласно со Законот за простор-
но и урбанистичко планирање. 

 
Член 17 

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

 
Член 18 

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

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR NDËRTIM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ndërtim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11 dhe 
54/11), në nenin 24 paragrafi (2) alineja 2 fjalët: "dhe të 
dytë" shlyhen.   

Në paragrafin (3) alineja 2 fjalët: "së tretë, të katërt dhe 
të pestë" zëvendësohen me fjalët: "së dytë".  

 
Neni 2 

Në nenin 42 paragrafi (1) në fjalinë e dytë shtohet fjali 
e re, si vijon:  "Nëse në shtet nuk lëshohet leje përkatësisht 
licencë, personi juridik i huaj nga vendi anëtar i Unionit 
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Evropian detyrohet që me kërkesë të dërgojë dëshmi nga 
organi kompetent në atë shtet se në pajtim me rregullat e tij 
për kryerje të punëve adekuate nuk lëshohet leje, 
përkatësisht licencë dhe dëshmi me të cilat vërtetohet se 
personi është i regjistruar për kryerje të veprimtarisë 
adekuate në vendin në të cilën ka seli, kurse personi juridik 
nga shteti që nuk është anëtar i Unionit Evropian, duhet të 
dorëzojë edhe listë të punëve të kryera." 

 
Neni 3 

Në nenin 59-a paragrafi (1) alineja 6 pas fjalëve: 
"aktvendim përfundtar për eksproprijim" shtohen fjalët: 
"apo listë pronësie me të drejtë të regjistruar të pronësisë 
apo të drejtë të qirasë afatgjate apo të drejtë për servitut të 
tokës ndërtimore". 

 
Neni 4 

Në nenin 59-d paragrafi (1) fjalët: "apo projektin e 
gjendjes së realizuar" shlyhen.  

 
Neni 5 

Në nenin 87 paragrafi (5) fjalët: "Komisionin për 
Vendimmarrje në Procedurë Administrative në Shkallë të 
Dytë nga Sfera e Transportit, Lidhjeve dhe Mjedisit Jetësor 
në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë" zëvendësohen 
me fjalët: "Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në 
Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies 
së Punës në Shkallë të Dytë." 

 
Neni 6 

Në nenin 92-a pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri 
(3), si vijon:   

"(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni objekti 
që ndërtohet pa leje për ndërtim mund të lidhet me 
infrastrukturën teknike nëse për këtë lëshohet pëlqim 
urbanistik apo aktvendim për përcaktim të statusit juridik 
të objektit pa leje në pajtim me Ligjin për përcaktim të 
statusit juridik të objekteve pa leje." 

Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).  
 

Neni 7 
Në nenin 94 paragrafi (1) fjalët: "dhe të dytë" shlyhen.   
Në paragrafin (2) fjalët: "të tretë dhe të katërt" 

zëvendësohen me fjalët: "të dytë". 
 

Neni 8 
Në nenin 97 paragrafi (8) fjalët: "Komisioni për 

Vendimmarrje në Procedurë Administrative në Shkallë të 
Dytë nga Sfera e Transportit, Lidhjeve dhe Mjedisit Jetësor 
në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë" zëvendësohen 
me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në 
Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies 
së Punës në Shkallë të Dytë." 

 
Neni 9 

Në nenin 98 paragrafi (2) fjalët: "së parë, të dytë dhe të 
tretë" zëvendësohen me fjalët: "së parë dhe të dytë".  

Neni 10 
Në nenin 99 paragrafi (7) fjalët: "së parë, të dytë, të 

tretë dhe të katërt" zëvendësohen me fjalët: "të parë dhe të 
dytë".  

Në paragrafin (8) fjalët: "ndërtimet e kategorisë së 
pestë nga neni 57 të këtij ligji dhe" shlyhen.  

Në paragrafin (11) fjalët: "Komisioni për 
Vendimmarrje në Procedurë Administrative në Shkallë të 
Dytë nga Sfera e Transportit, Lidhjeve dhe Mjedisit Jetësor 
në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë" zëvendësohen 
me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në 
Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies 
së Punës në Shkallë të Dytë." 

 
Neni 11 

Pas nenit 100 shtohet nen i ri 100-a, si vijon: 
 

"Neni 100-a 
(1) Me mënjanim të objektit apo të një pjese të tij në 

pajtim me nenin 99 të këtij ligji, pushojnë e drejta e 
pronësisë, nënformat e të drejtës së pronësisë 
(bashkëpronësisë dhe pronësisë së përbashkët), të drejtat 
tjera reale, si dhe të drejtat dhe faktet tjera regjistrimi i të 
cilave përcaktohet me ligj.   

(2) Me kërkesë të organit kompetent nga neni 58 i këtij 
ligji, me të cilën bashkëngjitet leja e plotfuqishme për 
mënjanim të objektit apo të pjesës së tij dhe elaborati 
gjeodezik për regjistrim të ndryshimeve në librin publik 
për regjistrim të të drejtave të patundshmërive, organi 
kompetent për udhëheqje të librit publik për regjistrim të të 
drejtave të patundshmërive, do t'i shlyejë të drejtat e 
regjistruara nga paragrafi (1) i këtij neni nga kadastra e 
patundshmërive."  

Neni 12 
Në nenin 128 paragrafi (2) fjalët: "dhe të dytë" shlyhen, 

kurse fjalët: "të tretë, të katërt dhe të pestë" zëvendësohen 
me fjalët: "së dytë".   

 
Neni 13 

Në nenin 137 paragrafi (5) fjalët: "45 ditësh" 
zëvendësohen me fjalët: "30 ditësh".  

 
Neni 14 

Në nenin 147 fjalët "së tretë, të katërt dhe të pestë" 
zëvendësohen me fjalën "së dytë". 

 
Neni 15 

Dispozita e nenit 5 të këtij ligji me të cilën ndryshohet 
neni 87 paragrafi (5), dispozita e nenit 8 të këtij ligji me të 
cilën ndryshohet neni 97 paragrafi (8) dhe dispozita e nenit 
10 të këtij ligji me të cilën ndryshohet neni 99 paragrafi 
(11), do të fillojnë të zbatohen nga dita e fillimit të zbatimit 
të Ligjit për themelim të Komisionit Shtetëror për 
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe 
Procedurës të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.    

 
Neni 16 

Projektet themelore përkatësisht kryesore për rrugë 
shtetërore dhe lokale që janë përpiluar dhe reviduar 
përfundimisht me datë 22 shkurt 2011 konsiderohen edhe 
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si projekte infrastrukturore, nëse të njëjtat janë miratuar 
nga organi kompetent në pajtim me Ligjin për planifikim 
hapësinor dhe urbanistik. 

 
Neni 17 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për ndërtim.  

Neni 18 
Ky ligj hy në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  
__________ 

431. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за личната карта, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 25 јануари  2012 година. 
 

     Бр. 07-442/1                                   Претседател 
25 јануари 2012 година          на Република Македонија,                       
          Скопје                               д-р  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА 
КАРТА 

 
Член 1 

Во Законот за личната карта  („Службен весник на 
Република Македонија“ број 8/95, 38/2002, 16/2004, 
12/2005, 19/2007, 10/10 и 51/11), во членот 7 по ставот 
4 се додава нов став 5, кој гласи: 

„При промена на  име на улица согласно со Законот 
за определување на имиња на улици, плоштади, 
мостови и на други инфраструктурни објекти, личната 
карта на граѓанинот ќе важи до рокот на важење кој е 
наведен во личната карта, освен во случаите 
предвидени со членот 14 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за личната карта („Службен 
весник на Република Македонија“ број 19/2007 и 
10/10).“ 

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

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

__________ 
 

L I GJ 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR LETËRNJOFTIM 

 
Neni 1 

Në Ligjin për letërnjoftim (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 8/95, 38/2002, 16/2004, 
12/2005, 19/2007, 10/10 dhe 51/11), në nenin 7 pas 
paragrafit 4 shtohet paragrafi i ri 5, si vijon:  

“Gjatë ndryshimit të emrit të rrugës në pajtim me 
Ligjin për caktimin e emrave të rrugëve, shesheve, urave 
dhe objekteve tjera infrastrukturore, letërnjoftimi i qytetarit 
do të vlejë deri në afatin e vlefshmërisë të shënuar në 
letërnjoftim, përveç në rastet e parapara me nenin 14 të 
Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
letërnjoftim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 19/2007 dhe 10/10).” 

Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
__________ 

432. 
Врз основа на членот 9 став 4 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 
99/2009, 115/10, 17/11 и 51/11), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 25 јануари 
2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ  

И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 
 
1. Собранието на Република Македонија дава сог-

ласност на Статутарната одлука за изменување  и до-
полнување на Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

    
Број 07 - 443/1      Претседател  

25 јануари 2012 година      на Собранието на Република 
    Скопје       Македонија 

                     Трајко Вељаноски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

433. 

Врз основа на член 23-а став (2) од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот реги-

стар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/05, 13/07, 150/07, 

140/08, 17/11 и 53/11), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛ-

НУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ОСТВАРЕНИТЕ  ПРИХОДИ  ПО ДЕЈНОСТИ 

СПД - РЕКАПИТУЛАР 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на оства-

рените приходи по дејности СПД-Рекапитулар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 02/08) во 

членот 3 зборовите „Биланс на успех, односно Биланс на приходи и расходи од годишната сметка“ се замену-

ваат со зборовите „Биланс на успехот во периодот  од ____ до ____ 20__ година“. 

 

Член 2 

Образецот „Структура на приходи по дејности (СПД–Рекапитулар)“ се заменува со нов образец  кој е да-

ден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

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

ка Македонија”. 

 

Бр. 12-1064/3 

23 јануари 2012 година                              Министер за финансии, 

     Скопје                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
434. 

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за процена 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
115/10 и 158/11), министерот за култура, донесе 

 
М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА ПРОЦЕНА НА ВРЕДНОСТА НА АВТОРСКОТО 
ПРАВО И НА СРОДНИТЕ ПРАВА 

 
Член 1 

Со оваа методологија се уредува начинот на проце-
на на вредноста на авторското право и на сродните 
права, односно на предметите на заштита на авторско-
то право и на сродните права. 

 
Член 2 

Предмет на процена, во смисла на оваа методологи-
ја, особено се сметаат: пишано дело (книга, напис, ста-
тија, прирачник, брошура, расправа и други дела од 
иста природа); компјутерска програма, како пишано 
дело; говорно дело (предавање, говор, беседа и други 
дела од иста природа); музичко дело, со или без текст; 
драмско, драмско-музичко, кореографско и пантоми-
мичарско дело; фотографско дело и дело создадено во 
постапка слична на фотографската; аудиовизуелно де-
ло (кинематографско и друго дело изразено со подвиж-
ни слики); дела на ликовната уметност (слика, цртеж, 
графика, скулптура и друго); дела од архитектурата; 
дела од применетата уметност и дизајнот, картограф-
ско дело, план, скица, технички цртеж, проект, табела, 
пластично дело и друго дело со ист или сличен кара-
ктер од областа на географијата, топографијата, архи-
тектурата и науката; изведба; фонограм; видеограм; 
емисија; база на податоци; издание и сл. 

Член 3 
Овластените проценувачи, при вршењето на проце-

ната, ќе ги имаат предвид меѓународните стандарди за 
финансиско известување (International Financial 
Reporting Standards), деловните стандарди за процена 
(Business Valuation Standards) и меѓународните стан-
дарди за процена (International Valuation Standards), ва-
жечки во моментот на вршење на процена. 

При процената на предметите на заштита, се земаат 
предвид посебните методолошки пристапи, како што 
се: Пазарната метода (Market Approach), Методата на 
трошоци (Cost Approach), Методата на приход (Income 
Approach) и Методата на ослободување од надомест 
(Relief from Royalty Approach). 

Пазарната метода (Market Approach), особено, по-
дразбира дека авторското право и сродните права се 
проценуваат преку споредување на релевантниот имот  
(права) со трансакциите што вклучуваат сличен имот 
(права) и што настануваат на слични пазари. 

Методата на трошоци (Cost Approach), особено, по-
дразбира процена на авторското право и на сродните 
права преку минатите трошоци направени за развој на 
имотот (правата). 

Методата на приход (Income Approach), особено, 
подразбира процена на авторското право и на сродните 
права преку определување на идниот приход што се 
очекува од имотот (правата). 

Методата на ослободување од надомест (Relief from 
Royalty Approach), особено, подразбира процена на 
авторското право и на сродните права преку определу-
вање на капитализираната вредност на надоместоците 
од кои лицетот е ослободено поради фактот што е но-
сител на имотот (правата). 

Конкретниот методолошки пристап на процена се 
определува зависно од специфичностите на предметот на 
процена, достапните податоци и околностите на случајот. 

 
Член 4 

При вршењето на процената овластените процену-
вачи ги земаат предвид: 

1. рокот на траење на авторското право и на срод-
ните права; 

2. правните, регулаторните и договорните одредби 
со кои може да се ограничи рокот на траење; 

3. влијанието на застареноста на побарувањата и на 
другите економски фактори што можат да го намалат 
рокот на траењето; 

4. очекуваната активност на конкурентите и на дру-
ги кои можат да влијаат рестриктивно на сегашната 
конкурентска предност; 

5. нематеријалните средства што можат да бидат 
составени од бројни индивидуални фактори со различ-
ни ефекти во рокот на траењето; 

6. намеруваната цел на употребата на предметите 
на заштита (на пр., интерна или екстерна употреба); 

7. фактот дали процената се врши за секое право 
поединечно, или правата се проценуваат како дел од 
имотна целина (на пр., како дел од имотот на трговско 
друштво или друго правно лице); 

8. очекуваното влијание на предметите на заштита 
на општото поимање на вредноста; 

9. степенот на завршеност на предметите на заштита; 
10. угледот и добриот глас на носителот на правото; 
11. карактерот на правото, односно на предметот на 

заштита, од аспект на можноста за вградување во други 
предмети; 

12. изводливоста на вградувањето на предметите на 
заштита во други материјални или нематеријални пред-
мети; 

13. степенот на погодност на предметите на зашти-
та за нивна повреда или загрозување; 
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14. вкупните или тековните надоместоци што мо-
жат да се очекуваат од комерцијалната експлоатација 
на предметите на заштита; 

15. регистрацијата, односно депонирањето, на пред-
метите на заштита; 

16. карактерот и степенот на оценка на предметите 
на заштита (рецензија и сл.). 

 
Член 5 

Извештајот од извршената процена се состои од во-
вед, проценета вредност и образложение. 

Во воведот, меѓудругото, се наведуваат предметот на 
процена и методата според која е извршена процената. 

Во проценета вредност се наведува износот на про-
ценетата вредност на предметот на процена. 

Во образложението се наведуваат причините што се 
земени предвид за одбирањето на методата на процена, 
насоките што овластениот проценител ги применил 
при вршењето процена, како и специфичностите на 
предметот на процена.  

 
Член 6 

Оваа методологија влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр. 54-62/2 

23 јануари 2012 година      Министер за култура, 
           Скопје       м-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
435. 

Врз основа на член 24-а став 13 од Законот за пре-
воз во патниот сообраќај (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 
140/10, 17/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски 
донесе 

 
ПРАВИЛНИК 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И 
ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА 
ВОЗНИ РЕДОВИ ЗА НОВИ ЛИНИИ И ЗА ПРОМЕ-
НА НА ОДОБРЕНИ ЛИНИИ ВО МЕЃУОПШТИН-
СКИОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТ-
НИЦИ, ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕ-
МАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРЕНА ЛИНИЈА, 
ФОРМАТА  И   СОДРЖИНАТА   НА  ОБРАЗЕЦОТ 

НА ДОЗВОЛАТА И НА ВОЗНИОТ РЕД 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот, постапката и побли-

ските услови за одобрување на возни редови за нови 
линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштин-

скиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, 
продолжување и одземање на дозволата за одобрена 
линија, формата и содржината на образецот на дозво-
лата и на возниот ред (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.25/10, 73/10, 130/10, 170/10, 2/11 и 
22/11), во член 4 во ставот 1 зборовите “најдоцна до 1 
март и до 1 септември” се заменуваат со зборовите “на 
први октомври”. 

 
Член 2 

Во член 7 во ставот 3 точката на крајот се брише и 
се додаваат зборовите “за внатрешен превоз на патни-
ци.” Се додава нова реченица која гласи: “За меѓунаро-
ден превоз на патници во моментот на електронското 
аплицирање за меѓународна автобуска линија превоз-
никот треба да поседува толку возила колку што му се 
потребни за одржување само на веќе одобрените возни 
редови.” 

 
Член 3 

Во член 10 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гла-
си: 

 “Пред издавањето на дозволата за вршење на меѓу-
народен линиски превоз превозникот доставува доказ 
дека поседува доволно возила за да ги одржува одобре-
ните поаѓања броејќи ги и возилата кои му се потребни 
за одржување на претходно одобрени возни редови.” 

Ставовите 4,5,6 и 7 стануваат ставови 5,6,7 и 8. 
 

Член 4 
Членот 14 се менува и гласи: 
 “Почетна и крајна станица во возниот ред за меѓу-

општински линии можат да бидат само општини во 
кои има категоризирани автобуски станици. 

Места за застанување односно попатни станици во 
возниот ред за меѓуопштинските линии можат да бидат 
населени места (села) и автобуски постојки кои од со-
одветна општина се одобрени како попатни станици за 
вршење на меѓуопштински превоз на патници. 

Почетна и крајна станица во возниот ред за меѓуна-
родни линии можат да бидат само општини во кои има 
категоризирани автобуски станици со најмалку трета 
категорија.” 

 
Член 5 

Во член 16 по ставот 6 се додава нов став 7 кој гласи: 
 “Промена на постоен возен ред може да се прави 

доколку во новиот возен ред кој се предлага се задржу-
ва најмалку почетната или крајната станица и доколку 
се прави промена само на постојните поаѓања, без да се 
додаваат нови поаѓања.” 
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Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.01-1823/1 

јануари 2012 година               Министер, 
    Скопје                       Миле Јанакиески с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
436. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011 и 
136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за 
продажба на природен гас на тарифни потрошувачи 
(„Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010 и 9/12), 
постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-
ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на продажната це-
на на природниот гас за јануари 2012 година, на седни-
цата одржана на 27  јануари  2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ ОД 2012 

ГОДИНА 
 

Член 1 
На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ -Скопје, како вр-

шител на енергетската дејност Снабдување со приро-
ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас, продажната цена на 
природниот гас за месец јануари од 2012 година, се 
утврдува да изнесува 28,5263 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од фа-
ктурна цена на природниот гас со вклучени зависни 
трошоци) во износ од 28,3871 ден/nm3 и цена за услу-
гата снабдување на тарифните потрошувачи непосред-
но приклучени на системот за пренос на природен гас 
во износ од  0,1392 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 
управување со системот за пренос на природниот гас 
во износ од 1,1753 ден/nm3, а која се однесува за та-
рифните потрошувачи непосредно приклучен на систе-
мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, за месец јануари 2012 година во кој не е 
содржан данокот на додадена вредност изнесува 
29,7016 ден/nm3.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-
сток на цената на природниот гас за месец јануари од 
2012 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 
5,3463 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат 
тарифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 4 и 5 на овој член, за месец јануари од 2012 година 
изнесува 35,0479 ден/nm3. 

 
Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 47,5200 денари за еден САД долар, 
за месец декември од 2011 година, согласно заклучни-
цата за купопродажба на девизи. 

 
Член 3 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување.  

 
Член 4 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 
      Уп1 Бр. 08-16/12 
27 јануари 2012 година           Претседател, 
            Скопје                       Димитар Петров, с.р. 

__________ 
437. 

Врз основа на член 22, точка 2 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 16/11 и 136/11), Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија на седницата одржана 
на 27 јануари 2012 година, донесе  

 
ТАРИФЕН  СИСТЕМ  

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ 
ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАС НА 

ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
 

Член 1 
Во Тарифниот систем за продажба на природен гас 

на тарифни потрошувачи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр.94/05, 43/10 и 9/12) во членот 5, 
став 1, алинеја 4 (Zt) по зборовите „банкарска гаранци-
ја“  се додаваат зборовите „курсни разлики“. 

 
Член 2 

Овој Тарифен систем, влегува вo сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”.   

 
         Бр. 01-97/2                                                          
27 јануари 2012 година          Претседател,  
             Скопје                Димитар Петров, с.р. 



 Стр. 20 - Бр. 13                                                                                        27 јануари 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 


