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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3191. 

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 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за внатрешни работи, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 јули 2016 година. 

  

Бр. 08-3111/1   Претседател 

6 јули 2016 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 ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Во Законот за внатрешни работи („Службен весник 

на Република Македонија― број 42/14, 116/14, 33/15 и 

5/16), во членот 41 став (1) зборот „осум― се заменува 

со зборот „седум―. 

Алинејата 1 се брише. 

 

Член 2 

Членот 42 се брише. 

  

Член 3 

Членот 43 се менува и гласи:  

„(1) Државниот секретар на Министерството го 

именува и разрешува Владата на Република Македо-

нија, по предлог на министерот, за време од четири го-

дини. 

(2) За државен секретар може да биде именувано 

лице кое ги исполнува следниве услови: 

1) е државјанин на Република Македонија;  

2) во моментот на именувањето со правосилна суд-

ска пресуда не му е изречена казна или прекршочна 

санкција забрана за вршење на професија, дејност или 

должност; 

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен соодветно високо образова-

ние; 

4) има минимум пет години работно искуство; 

5) поседува еден од следниве меѓународно призна-

ти сертификати или уверенија за активно познавање на 

англискиот јазик не постар од пет години: 

-ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода, 

-ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,  

-ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку 

Б2 (B2) ниво,  

-ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен 

или  

-БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и 

6) има положено психолошки тест и тест за интег-

ритет. 

(3) Државниот секретар може да биде разрешен по 

негово барање, кога е осуден за сторено казниво дело 

на казна затвор од најмалку шест месеци или заради 

несовесно и нестручно вршење на работата.―. 

 

Член 4 

Во членот 47 став (1) „КАТЕГОРИЈАТА А-државен 

секретар― и табелата се бришат.   

 

Член 5 

Државниот секретар именуван до денот на влегува-

њето во сила на овој закон престанува да ја врши фун-

кцијата со истекот на времето (мандатот) за кое е име-

нуван.  

 

Член 6 

Овој закон влегува во сила со осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија―. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR PUNË TË BRENDSHME 

 

Neni 1 

Në Ligjin për punë të brendshme ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 42/14, 116/14, 33/15 

dhe 5/16), në nenin 41 paragrafi (1) fjala ―tetë‖ 

zëvendësohet me fjalën ―shtatë‖. 

Alineja 1 shlyhet. 

 

Neni 2 

Neni 42 shlyhet. 

  

Neni 3 

Neni 43 ndryshohet si vijon:  

―(1) Sekretarin shtetëror  të Ministrisë  e emëron dhe 

shkarkon Qeveria e Republikës  së Maqedonisë, me 

propozim të ministrit, në kohëzgjatje prej katër vitesh. 

(2) Për sekretar shtetëror mundet të emërohet personi 

që i plotëson kushtet në vijim: 

1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;  

2) në momentin e emërimit  me  akt gjyqësor të 

plotfuqishëm nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion 

kundërvajtës ndalim për kryerjen e profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës;  
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3) ka fituar së paku 240  kredi  sipas SETK ose të kryer 

shkallën VII/1 të arsimit të lartë përkatës; 

4) ka minimum pesë vjet përvojë pune; 

5) posedon një  nga  certifikatat në vijim të pranuara  

ndërkombëtare ose certifikatat për njohje aktive të gjuhës 

angleze jo më të vjetër  se pesë vjet si: 

-TOEFEL IBT së paku 74 pika, 

-IELTS (IELTS)- së paku 6 pika,   

- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) – së paku 

nivelin B2 (B2),  

- FCE (FCE) (Cambridge English: First) - të dhënë ose  

- BULATS (BULATS)- së paku 60 pikë dhe 

6) ka të dhënë  testin psikologjik dhe test për integritet. 

(3) Sekretari shtetëror mundet të shkarkohet me 

kërkesë të tij, kur është i dënuar për vepër penale të kryer 

me dënim me burg  prej së paku gjashtë muajsh ose për të 

kryerje të punës në mënyrë të papërgjegjshme dhe 

joprofesionale.". 

 

Neni 4 

Në nenin 47 paragrafi (1) ―KATEGORIA A-sekretar 

shtetëror‖ dhe tabela shlyhen.   

 

Neni 5 

Sekretari shtetëror i emëruar deri në ditën e hyrjes në 

fuqi  të këtij ligji, pushon ta kryejë funksionin me skadimin 

e kohës (mandatit) për të cilën është emëruar.  

 

Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë  nga dita e botimit ne 

―Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë‖. 

__________ 

3192. 

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 ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Се прогласува Законот за изменување дополнување 

на Законот за основното образование, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 јули 2016 година. 

 

Бр. 08-3112/1 Претседател 

6 јули 2016 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 ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Член 1 

Во Законот за основното образование („Службен 

весник на Република Македонија― број 103/2008, 33/10, 

116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 

116/14, 135/14, 10/15,  98/15, 145/15 и 30/16), во член 34 

по ставот (15) се додава нов став (16), кој гласи: 

„(16) Барањата од ученикот, односно од неговиот 

наставник за исплата на парична награда за освоено 

прво место на натпревар на државно ниво во учебна го-

дина, се доставуваат до Министерството најдоцна до 

31 декември во тековната година кога е организаран 

натпреварот.―. 

Ставовите (16) и (17) стануваат ставови (17) и (18). 

 

Член 2 

По членот 34-б се додава нов член 34-в, кој гласи: 

 

„Член 34-в 

(1) Училиштата може да организираат активности 

кои придонесуваат за развој и унапредување на мулти-

културализмот, меѓуетничката интеграција и толе-

ранцијата. 

(2) Основните критериуми според кои треба да се 

организира една конкретна активност од ставот 1 на 

овој член се смета активност која што има за цел инте-

ракција, односно интеграција на етнички/јазично ме-

шани групи учесници, балансирани групи учесници 

според етничката припадност, полот и возраста, инте-

ракција меѓу учесниците од различните етнички/јазич-

ни групи (во текот на активноста учениците од едниот 

наставен јазик/едната етничка група контактираат со 

учениците од другиот наставен јазик/другата етничка 

група, користење на сите застапени јазици, рамнопра-

вен третман на учесниците од сите етнички/јазични 

групи, постигнување конкретни - заеднички цели 

(опипливи/видливи продукти) со учество на сите заста-

пени етнички заедници. 

(3) Средства за реализација на овие активности се 

обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија,  

буџетите на општините, односно градот Скопје и од 

други извори (донации, легати, подароци и друго), а се 

користат наменски. 

(4) За доделување  на средства за реализација на ак-

тивностите од  ставот (1) на овој член, Министерството 

објавува јавен повик на веб страницата на Министер-

ството, еднаш во годината во октомври. 

(5) За доделување  на средства за реализација на ак-

тивностите од  ставот (1) на овој член, министерот 

формира Комисија составена од тројца претставници 

на Министерството и по еден претставник од Бирото за 

развој на образованието и обука и Државниот просве-

тен инспекторат. Висината на средствата по училиште 

изнесува најмногу до 30.000 денари.―. 
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Член 3 

Во членот 65 став (5) на крајот на реченицата точ-

ката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 

„освен ученикот од шесто одделение кој добива свиде-

телство со бројчани оценки и оценка за општ успех и 

додаток на свидетелство со резултати од членот 71 став 

(21) од овој закон.―. 

Во ставот (7) на крајот на реченицата точката се за-

менува со запирка и се додаваат зборовите: „и додаток 

на свидетелство со резултати од членот 71 став (21) од 

овој закон.―. 

Во ставот (8) зборовите: „и оценките од екстерното 

проверување на постигањата на успехот на ученикот― 

се бришат. 

 

Член 4 

Во членот 71 став (3) зборот „четврто― се заменува 

со зборот „шесто―, а на крајот на реченицата точката се 

заменува со запирка и се додаваат зборовите: „за што 

Државниот испитен центар обезбедува апликација со 

пробни тестови на кои учениците може да вежбаат.―. 

Во ставот (6) точката на крајот на реченицата се за-

менува со запирка и се додаваат зборовите: „а надво-

решните набљудувачи за реализацијата на тестира-

њето, ги определува Државниот испитен центар избра-

ни по пат на јавен конкурс, на чија содржина соглас-

ност дава Министерството.― и се додаваат три нови ре-

ченици, кои гласат:  

„Јавниот конкурс се објавува најмалку во по еден 

од весниците што се издаваат на македонски јазик и во 

весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат 

најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен ја-

зик различен од македонскиот јазик. На јавниот кон-

курс може да се пријави полнолетно лице кое е држав-

јанин на Република Македонија, има завршено најмал-

ку средно образование и да не е осуден со правосилна 

судска пресуда за кривично дело на казна затвор по-

долго од шест месеци. На лицата кои ќе бидат избрани 

за надворешни набљудувачи им следува паричен надо-

месток чија висина ја утврдува Државниот испитен 

центар врз основа на извештај за присуство на екстер-

ното проверување на постигањата на успехот на учени-

ците.―. 

Во ставот (7) зборот „најмалку― се брише. 

По ставот (14) се додават четири нови става (15), 

(16), (17) и (18), кои гласат: 

„(15) Ревизија и ажурирање на базите на прашања 

за екстерното проверување на постигањата на успехот 

на учениците се врши еднаш годишно од страна на Ко-

мисијата за ревизија и ажурирање и врз основа на из-

вршената ревизија на базите на прашања одлучува кои 

прашања да бидат изменети, односно ажурирани или 

целосно отстранети и заменети со нови. 

(16) Комисијата од ставот (15) на овој член ја фор-

мира директорот на Државниот испитен центар и е сос-

тавена од три члена избрани по пат на јавен конкурс, 

кој се објавува најмалку во по еден од весниците што 

се издаваат на македонски јазик и во весниците што се 

издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од 

граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од ма-

кедонскиот јазик. Во Комисијата членуваат: 

- еден професор од високообразовните установи кој 

го предава наставниот предмет, сроден предмет или на-

учна област на која припаѓа наставниот предмет за кој 

се врши ревизијата и ажурирањето од ставот (15) на 

овој член и има најмалку 10 години работно искуство 

во високообразовна установа, 

- двајца наставници вработени во основно, односно 

средно училиште соодветни за наставниот предмет за 

кој се врши ревизија и ажурирање од ставот (15) на 

овој член и има најмалку 10 години работно искуство 

во настава. 

(17) Доколку на јавниот конкурс не се пријават ли-

ца кои ги исполнуваат условите од ставот (16) на овој 

член, директорот на Државниот испитен центар форми-

ра комисија со лица кои ги исполнуваат условите од 

ставот (16) на овој член.   

(18) На членовите на комисијата од ставот (15) на 

овој член им следува паричен надоместок утврден врз 

основа на број на проверени прашања, за што директо-

рот на Државниот испитен центар донесува решение.―. 

Ставовите (15) и (16) стануваат ставови (19) и (20). 

Во ставот (17) кој станува став (21) по зборовите: 

„запишува во― се додаваат зборовите: „додатокот на―,  

по зборот „образование― се става точка,  а зборовите до 

крајот на реченицата се бришат.  

Во ставот (18) кој станува став (22) зборовите: 

„оценката недоволен (1) во свидетелството, која влијае 

на општиот успех на ученикот― се заменуват со зборо-

вите: „резултатот недоволен (1) во додатокот на свиде-

телството.―.                 

Во ставот (19) кој станува став (23) по зборот „об-

разование― се додаваат зборовите: „и додаток на свиде-

телство―. 

Во ставот (20) кој станува став (24) зборот „свиде-

телството― се заменува со зборовите: „додаток на сви-

детелството―, а бројот „(17)― се заменува со бројот 

„(21)―. 

Ставот (21)  станува став  (25).  

По ставот (22) кој станува став (26) се додава нов 

став (27), кој гласи: 

„(27) Одредбите на овој член не се однесуваат на 

учениците со посебни образовни потреби од посебните 

основни училишта и во посебните паралелки при ре-

довните основни училишта верифицирани од страна на 

Министерството.‖. 

 

Член 5 

Во членот 99 став (1) по зборот „свидетелство― се 

става запирка и се додаваат зборовите: „додаток на 

свидетелство―. 
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Член 6 

Во членот 101 став (1) по зборот „свидетелството― 

се става запирка и се додаваат зборовите: „додатокот 

на свидетелството―. 

Член 7 

Во членот 102 став (1) по зборот „свидетелство― се 

додаваат зборовите: „и додаток на свидетелство―. 

 

Член 8 

Во членот 155 став (3) зборовите: „акредитација за 

организирање на натпревари― се заменува со зборот 

„нострификација―.  

 

Член 9 

Во членот 169 став (2) по зборот „свидетелство― се 

додаваат зборовите: „и додаток на свидетелство―. 

 

Член 10 

Одредбите од членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 9 од овој за-

кон ќе започнат да се применуваат од учебната 

2016/2017 година. 

 

Член 11 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-

чистен текст на Законот за основното образование. 

 

Член 12 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија―. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR ARSIMIN FILLOR 

 

Neni 1 

Në Ligjin për arsimin fillor (―Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë‖ numër 103/2008, 33/10, 

116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 

116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 dhe 30/16), në nenin 

34 pas paragrafit (15) shtohet paragraf i ri (16), si vijon: 

―(16) Kërkesat nga nxënësi përkatësisht mësimdhënësi 

i vet për pagim të shpërblimit me para për vendin e fituar të 

parë në gara të nivelit shtetëror në vitin shkollor, 

parashtrohen në Ministri më së voni deri më 31 dhjetor të 

vitit rrjedhës kur është organizuar gara.―. 

Paragrafët (16) dhe (17) bëhen paragrafët (17) dhe (18). 

 

Neni 2 

Pas nenit 34-b shtohet nen i ri 34-v, si vijon: 

 

―Neni 34-v 

(1) Shkollat mund të organizojnë aktivitete të cilat 

kontribuojnë për zhvillimin dhe avancimin e 

multikulturalizmit, integrimit ndëretnik dhe tolerancës. 

(2) Kriteret themelore sipas të cilat duhet të 

organizohet një aktivitet konkret nga paragrafi (1) i këtij 

neni konsiderohet si aktivitet që ka për qëllim interaksion, 

përkatësisht integrim të: Grupeve të përziera 

etnike/gjuhësore; grupeve të balancuara të pjesëmarrësve 

sipas përkatësisë etnike, gjinisë dhe moshës, interaksion 

ndërmjet pjesëmarrësve të grupeve të ndryshme 

etnike/gjuhësore (gjatë aktivitetit nxënësit të njërës gjuhë të 

mësimdhënies/njëri grup etnik kontaktojnë me nxënësit e 

grupit tjetër të gjuhës së mësimdhënies/grupi tjetër etnik, 

shfrytëzim të të gjitha gjuhëve të përfaqësuara, trajtim i 

barabartë i pjesëmarrësve nga të gjitha grupet 

etnike/gjuhësore, arritje konkrete – qëllime të përbashkëta 

(produkte të prekshme/dukshme) me pjesëmarrjen e të 

gjitha bashkësive të përfaqësuara etnike. 

(3) Mjete për realizim të këtyre aktiviteteve sigurohen 

nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, buxhetet e 

komunave përkatësisht qytetit të Shkupit, dhe nga burimet 

tjera (donacione, legate, dhurata e të tjera), kurse përdoren 

me dedikim. 

(4) Për ndarjen e mjeteve për realizimin e aktiviteteve 

nga paragrafi (1) i këtij neni, Ministria shpall konkurs 

publik në ueb faqen e Ministrinë, një herë gjatë vitit në 

muajin tetor. 

(5) Për ndarjen e mjeteve për realizimin e aktiviteteve 

nga paragrafi (1) i këtij neni, ministria formon Komision të 

përbërë prej tre përfaqësuesve të Ministrisë dhe nga një 

përfaqësues nga Byroja për zhvillim dhe trajnim dhe 

Inspektoratit Shtetëror të Arsimit. Lartësia e mjeteve për 

shkollë është më së shumti deri më 30.000 denarë.‖. 

 

Neni 3 

Në nenin 65 paragrafi (5) në fund të fjalisë pika 

zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: ―përveç 

nxënësit të klasës së gjashtë që fiton dëftesë me notat me 

numër dhe notën për sukses të përgjithshëm dhe shtojcë të 

dëftesës me rezultate nga neni 71 paragrafi (21) i këtij 

ligji.‖. 

Në paragrafin (7) në fund të fjalisë pika zëvendësohet 

me presje dhe shtohen fjalët: ―dhe shtojcë të dëftesës me 

rezultate nga neni 71 paragrafi (21) i këtij ligji.‖. 

Në paragrafin (8) fjalët: ―dhe vlerësimet nga testimi 

ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësit‖ shlyhen. 

 

Neni 4 

Në nenin 71 paragrafi (3) fjala ―katërt‖ zëvendësohet 

me fjalën ―gjashtë‖, kurse në fund të fjalisë pika 

zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: ―për çka 

Qendra Shtetërore e Provimeve siguron aplikacion me teste 

provuese në të cilat nxënësit mund të ushtrojnë.‖. 

Në paragrafin (6) pika në fund të fjalisë zëvendësohet 

me presje dhe shtohen fjalët: ―kurse mbikëqyrësit e 

jashtëm për realizimin e testimit, i përcakton Qendra 

shtetërore e provimeve nëpërmjet konkursit publik, për 

përmbajtjen e të cilit pëlqim jep Ministria.‖, dhe shtohen tri 

fjali të reja, si vijojnë:  
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―Konkursi publik shpallet së paku në një prej gazetave 

që shtypen në gjuhën maqedonase dhe në gazetat që 

shtypen në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e 

qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga 

gjuha maqedonase. Në konkursin publik mund të paraqitet 

person në moshë madhore i cili është shtetas i Republikës 

së Maqedonisë, ka mbaruar së paku arsim të mesëm dhe 

nuk është i gjykuar me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor 

për vepër penale me dënim me burg më gjatë se 6 muaj. 

Personave të cilët do të selektohen për mbikëqyrës të 

jashtëm u përket kompensim me para lartësinë e të cilit e 

përcakton Qendra Shtetërore e Provimeve në bazë të 

raportit për prezencë të kontrollit ekstern të arritjeve të 

suksesit të nxënësve.‖. 

Në paragrafin (7) fjalët ―së paku‖ shlyhen. 

Pas paragrafit (14) shtohen katër paragrafë të rinj (15), 

(16), (17) dhe (18), si vijojnë: 

"(15) Revizion dhe azhurnim i bazave të pyetjeve për 

testimin ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve bëhet 

një herë në nivel vjetor nga ana e Komisionit për revizion 

dhe azhurnim dhe në bazë të revizionit të kryer të bazave të 

pyetjeve vendos cilat pyetje do të jenë të ndryshuara 

përkatësisht azhurnuara ose plotësisht të mënjanuara dhe të 

zëvendësuara me të reja. 

(16) Komisionin nga paragrafi (15) i këtij neni e 

formon drejtori i Qendrës shtetërore të provimeve dhe 

përbëhet prej tre anëtarëve të zgjedhur me konkurs publik, 

që shpallet në së paku në një prej gazetave që shtypen në 

gjuhën maqedonase dhe në gazetat që shtypen në gjuhën të 

cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve të cilët flasin gjuhë 

zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase. Në Komision 

anëtarë janë: 

- një profesor nga institucionet e arsimit të lartë që 

ligjëron lëndën mësimore, lëndë të ngjashme ose fushë 

shkencore të cilës i përket lënda arsimore për të cilën bëhet 

revizioni dhe azhurnimi nga sfera e paragrafit (15) të këtij 

neni dhe ka së paku 10 vite përvojë pune në institucion të 

arsimit të lartë, 

- dy arsimtarë të punësuar në shkollë fillore 

përkatësisht të mesme kompetent për lëndën mësimore për 

të cilën bëhet revizioni dhe azhurnimi nga paragrafi (15) i 

këtij neni dhe kanë së paku 10 vite përvojë pune në 

mësimdhënie. 

(17) Nëse në konkursin publik nuk paraqiten persona të 

cilët i plotësojnë kushtet nga paragrafi (16) i këtij neni, 

drejtori i Qendrës shtetërore të provimeve formon 

komision me persona të cilët i plotësojnë kushtet nga 

paragrafi (16) i këtij neni.   

(18) Anëtarëve të komisioni nga paragrafi (15) të këtij 

neni u përket kompensim me para i përcaktuar në bazë të 

numrit të pyetjeve të kontrolluara, për çka drejtori i 

Qendrës shtetërore të provimeve miraton aktvendim.". 

Paragrafët (15) dhe (16) bëhen paragrafë (19) dhe (20). 

Në paragrafin (17) që bëhet paragraf (21) pas fjalëve 

"regjistrohet në" shtohen fjalët: ―shtojcë të" pas fjalës 

"arsim" vihet pikë, kurse fjalët deri në fund të fjalisë 

shlyhen.  

Në paragrafin (18) që bëhet paragrafi (22) fjalët: ―nota 

pamjaftueshëm (1) në dëftesë, që ndikon në suksesin e 

përgjithshëm të nxënësit" zëvendësohet me fjalët: ―rezultati 

pamjaftueshëm (1) në shtojcën e dëftesës.".                 

Në paragrafin (19) që bëhet paragrafi (23) pas fjalës 

"arsim" shtohen fjalët: ―dhe shtojcë të dëftesës‖. 

Në paragrafin (20) që bëhet paragrafi (24) fjala 

―dëftesë‖ zëvendësohet me fjalët: ―shtojcë të dëftesës‖, 

ndërsa numri ―(17)‖ zëvendësohet me numrin "(21)‖. 

Paragrafi (21) bëhet paragraf (25).  

Pas paragrafit (22) që bëhet paragrafi (26) shtohet 

paragraf i ri (27), si vijon: 

―(27) Dispozitat e këtij neni nuk kanë të bëjnë me 

nxënësit me nevoja të veçanta arsimore nga shkollat e 

veçanta fillore dhe në paralelet e veçanta pranë shkollave të 

rregullta fillore të verifikuara nga ana e Ministrisë.‖. 

 

Neni 5 

Në nenin 99 paragrafi (1) pas fjalës "dëftesë" vihet 

presje dhe shtohen fjalët: ―shtojcë të dëftesës‖. 

 

Neni 6 

Në nenin 101 paragrafi (1) pas fjalës "dëftesë" vihet 

presje dhe shtohen fjalët: ―shtojcë të dëftesës‖. 

 

Neni 7 

Në nenin 102 paragrafi (1) pas fjalës "dëftesë" vihet 

presje dhe shtohen fjalët: ―dhe shtojcë të dëftesës‖. 

 

Neni 8 

Në nenin 155 paragrafi (3) fjalët: ―akreditim për 

organizim të garave‖ zëvendësohen me fjalët: 

―nostrifikim‖.  

 

Neni 9 

Në nenin 169 paragrafi (2) pas fjalës "dëftesë" shtohen 

fjalët: ―dhe shtojcë të dëftesës‖. 

 

Neni 10 

Dispozitat e neneve 3, 4, 5, 6, 7 dhe 9 të këtij ligji do të 

fillojnë të zbatohen nga viti shkollor 2016/2017. 

 

Neni 11 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 

të Ligjit për arsimin fillor. 

 

Neni 12 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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3193. 

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 СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за средното образование, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 јули 2016 година. 

 

Бр. 08-3113/1 Претседател 

6 јули 2016 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 СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Член  1 

Во Законот за средното образование („Службен вес-

ник на Република Македонија― број 44/95, 24/96, 34/96, 

35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 

55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 

92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 

100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 

и 30/16), во членот 24-а по ставот (15) се додава нов 

став (16), кој гласи: 

„(16) Барањата од ученикот, односно од неговиот 

наставник за исплата на парична награда за освоено 

прво место на натпревар на државно ниво во учебна го-

дина, се доставуваат до Министерството најдоцна до 

31 декември во тековната година кога е организаран 

натпреварот.―.  

Ставовите (16) и (17) стануваат ставови (17) и (18). 

 

Член 2 

Во членот 24-б по ставот (2) се додава нов став (3), 

кој гласи: 

„(3) Министерството за освоен златен, сребрен или 

бронзен медал на една од 13 меѓународни научни 

олимпијади (International Science Olympiad), на учени-

кот и на наставникот кој го подготвувал ученикот за 

олимпијадата, поединечно им доделува парична награ-

да во износ од 12.000 денари месечно за освоен златен 

медал, 10.000 денари месечно за освоен сребрен медал 

и 8.000 денари месечно за освоен бронзен медал. Па-

ричната награда се исплаќа за период од 12 месеци".  

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „ставот 

(1)‖ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1) и (3)‖. 

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6) и 

(7). 

 

Член 3 

По членот 24-б се додава нов член 24-в, кој гласи: 

 

„Член 24-в 

(1) Училиштата може да организираат активности 

кои придонесуваат за развој и унапредување на мулти-

културализмот, меѓуетничката интеграција и толе-

ранцијата. 

(2) Основните критериуми според кои треба да се 

организира една конкретна активност од ставот (1) на 

овој член се смета активност која што има за цел инте-

ракција, односно интеграција на етнички/јазично ме-

шани групи учесници, балансирани групи учесници 

според етничката припадност, полот и возраста, инте-

ракција меѓу учесниците од различните етнички/јазич-

ни групи (во текот на активноста учениците од едниот 

наставен јазик/едната етничка група контактираат со 

учениците од другиот наставен јазик/другата етничка 

група, користење на сите застапени јазици, рамнопра-

вен третман на учесниците од сите етнички/јазични 

групи, постигнување конкретни - заеднички цели 

(опипливи/видливи продукти) со учество на сите заста-

пени етнички заедници. 

(3) Средства за реализација на овие активности се 

обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија,  

буџетите на општините, односно градот Скопје и од 

други извори (донации, легати, подароци и друго), а се 

користат наменски. 

(4) За доделување  на средства за реализација на ак-

тивностите од  ставот (1) на овој член, Министерството 

објавува јавен повик на веб страницата на Министер-

ството, еднаш во годината во октомври. 

(5) За доделување  на средства за реализација на ак-

тивностите од  ставот (1) на овој член, министерот 

формира Комисија составена од двајца претставници 

на Министерството и по еден претставник од Бирото за 

развој на образованието, Центарот за стручно образо-

вание и обука и Државниот просветен инспекторат.  

Висината на средствата по училиште изнесува нај-

многу до 30.000 денари.‖. 

 

Член 4 

Во членот 33 став (4) по зборот „реализира" се до-

даваат зборовите: „Меѓународна програма за средно 

образование (ИБ програма)". 

Во ставот 5 по зборовите: „Средствата за" се дода-

ваат зборовите: „Меѓународната програма за средно 

образование (ИБ програма) и". 

Ставот 6 се менува и гласи:  

„Меѓународната програма за средно образование 

(ИБ програма) и Програмата за меѓународна матура се 

со иста важност како и гимназиското образование.". 



 Стр. 8 - Бр. 127                                                                                          11 јули 2016 
 

 

Член 5 

Во членот 42 став (7) зборовите: „свидетелство за 

завршена година― се заменуваат со зборовите: „додаток 

на свидетелство―. 

 

Член 6 

Во членот 45-а став (3)  се додава нова реченица, 

која гласи: 

„За екстерното проверување на постигањата на ус-

пехот на учениците Државниот испитен центар обезбе-

дува апликација со пробни тестови на кои учениците 

може да вежбаат.―. 

Во ставот (6) точката на крајот на реченицата се за-

менува со запирка и се додаваат зборовите: „а надво-

решните набљудувачи за реализацијата на тестира-

њето, ги определува Државниот испитен центар избра-

ни по пат на јавен конкурс, на чија содржина соглас-

ност дава Министерството.― и се додаваат три нови ре-

ченици, кои гласат: 

 „Јавниот Конкурс се објавува најмалку во по еден 

од весниците што се издаваат на македонски јазик и во 

весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат 

најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен ја-

зик различен од македонскиот јазик. На јавниот кон-

курс може да се пријави полнолетно лице кое е држав-

јанин на Република Македонија, има завршено најмал-

ку средно образование и да не е осуден со правосилна 

судска пресуда за кривично дело на казна затвор по-

долго од шест месеци. На лицата кои ќе бидат избрани 

за надворешни набљудувачи им следува паричен надо-

месток чија висина ја утврдува Државниот испитен 

центар врз основа на извештај за присуство на екстер-

ното проверување на постигањата на успехот на учени-

ците.―. 

Во ставот (7) зборот „најмалку― се брише. 

По ставот (14) се додават четири нови ставови (15), 

(16), (17) и (18), кои гласат: 

„(15) Ревизија и ажурирање на базите на прашања 

за екстерното проверување на постигањата на успехот 

на учениците се врши еднаш годишно од страна на Ко-

мисија за ревизија и ажурирање и врз основа на из-

вршената ревизија на базите на прашања одлучува кои 

прашања да бидат изменети, односно ажурирани или 

целосно отстранети и заменети со нови. 

(16) Комисијата од ставот (15) на овој член ја фор-

мира директорот на Државниот испитен центар и е сос-

тавена од три члена избрани по пат на јавен конкурс, 

кој се објавува најмалку во по еден од весниците што 

се издаваат на македонски јазик и во весниците што се 

издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од 

граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од ма-

кедонскиот јазик. Во Комисијата членуваат: 

- еден професор од високообразовните установи кој 

го предава наставниот предмет, сроден предмет или на-

учна област на која припаѓа наставниот предмет за кој 

се врши ревизијата и ажурирањето од ставот (15) на 

овој член и има најмалку 10 години работно искуство 

во високообразовна установа, 

 - двајца наставници вработени во основно, односно 

средно училиште соодветни за наставниот предмет за 

кој се врши ревизија и ажурирање од ставот (15) на 

овој член и има најмалку 10 години работно искуство 

во настава. 

 (17) Доколку на јавниот конкурс не се пријават ли-

ца кои ги исполнуваат условите од ставот (16) на овој 

член, директорот на Државниот испитен центар форми-

ра комисија со лица кои ги исполнуваат условите од 

ставот (16) на овој член.   

(18) На членовите на комисијата од ставот (15) на 

овој член им следува паричен надоместок утврден врз 

основа на број на проверени прашања, за што директо-

рот на Државниот испитен центар донесува решение.―. 

Ставовите (15) и (16) стануваат ставови (19) и (20). 

Во ставот (17) кој станува став (21) по зборовите: 

„запишува во― се додаваат зборовите: „додатокот на―, 

по зборот „образование― се става точка, а зборовите до 

крајот на реченицата  се бришат.   

Во ставот (18) кој станува став (22) зборовите: 

„оценката недоволен (1) во свидетелството, која влијае 

на општиот успех на ученикот― се заменува со зборо-

вите: „резултатот недоволен (1) во додатокот на свиде-

телството.―.  

Во ставот (19) кој станува став (23) по зборот „об-

разование― се додаваат зборовите: „и додаток на свиде-

телство―. 

Во ставот (20) кој станува став (24) зборот „свиде-

телството― се заменува со зборовите: „додаток на сви-

детелството―, а бројот „(17)― се заменува со бројот 

„(21)―. 

Ставот (21) станува став  (25). 

По ставот 22 кој станува став 26 се додава нов став 

27, кој гласи: 

„(27) Одредбите на овој член не се однесуваат на 

учениците со посебни образовни потреби во средните 

училишта кои реализираат средно образование за уче-

ници со посебни образовни потреби.―. 

 

Член 7 

Во членот 46 став (1) зборовите: „и оценките од ек-

стерното проверување на постигањата на успехот на 

ученикот― се бришат. 

 

Член 8 

Во членот 73 став (1) по зборот „свидетелство― се 

додаваат зборовите: „додаток на свидетелство,―. 

 

Член 9 

Во членот 75 став (1) по зборот „свидетелството― се 

додаваат зборовите: „додатокот на свидетелството,―. 

Во ставот (2) по зборот „свидетелство― се додаваат 

зборовите: „и додаток на свидетелство―. 

 

Член 10 

Во членот 83 став (3) зборовите: „акредитација за 

организирање на натпревари― се заменува со зборот 

„нострификација―.  
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Член 11 

Во членот 88 став (6) зборовите: „Стопанската ко-

мора на― се заменува со зборовите: „ги предлагаат ко-

морите во―. 

 

Член 12 

Во членот 106 став (2) по зборот „свидетелство― се 

додаваат зборовите: „и додаток на свидетелство,―. 

 

Член 13 

Одредбите од членовите 5, 6, 7, 8, 9 и 12 од овој за-

кон ќе започнат да се применуваат од учебната 

2016/2017 година. 

 

Член 14 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-

чистен текст на Законот за средното образование. 

 

Член 15 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија―. 

_________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR ARSIM TË MESËM 

 

Neni 1 

Në Ligjin për arsim të mesëm ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 44/95, 24/96, 34/96, 

35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 

35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 

18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 

10/15, 98/15, 145/15 dhe 30/16), në nenin 24-a pas 

paragrafit (15) shtohet paragraf i ri (16), si vijon:  

"(16) Kërkesat e nxënësit, përkatësisht e mësimdhënësit 

të tij për pagesën e çmimit me para për vendin e parë të 

fituar në garë në nivel shtetëror në vitin shkollor, 

dorëzohen në Ministri më së voni deri më 31 dhjetor në 

vitin rrjedhës kur është organizuar gara.".  

Paragrafët (16) dhe (17) bëhen paragrafë (17) dhe (18).   

 

Neni 2 

Në nenin 24-b pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri 

(3), si vijon:  

"(3) Ministria për medaljen e artë, të argjendtë apo të 

bronztë të fituar në njërën nga 13 olimpiadat shkencore 

ndërkombëtare (International Science Olympiad), nxënësit 

dhe mësimdhënësit që e ka përgatitur nxënësin për 

olimpiadë, veçmas u ndan shpërblim me para në shumë 

prej 12.000 denarë në muaj për medaljen e artë të fituar, 

10.000 denarë në muaj për medaljen e argjendtë të fituar 

dhe 8.000 denarë në muaj për medaljen e bronztë të fituar.  

Shpërblimi me para paguhet për periudhën prej 12 

muajsh".  

Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (4) fjalët: 

"paragrafi (1)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (1) dhe 

(3)".  

Paragrafët (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (5), (6) dhe 

(7).  

 

Neni 3 

Pas nenit 24-b shtohet nen i ri 24-v si vijon:  

 

"Neni 24-v 

(1) Shkollat mund të organizojnë aktivitete që 

kontribuojnë për zhvillimin dhe përparimin e 

multikulturalizmit, integrimit dhe tolenacës ndëretnike.  

(2) Kriteret themelore sipas të cilave duhet të 

organizohet një aktivitet konkret nga paragrafi (1) i këtij 

neni konsiderohet aktiviteti që ka për qëllim interaksionin, 

përkatësisht integrimin e grupeve pjesëmarrëse të përziera 

etnike/gjuhësore, grupeve pjesëmarrëse të balancuara sipas 

përkatësisë etnike, gjinisë dhe moshës, interaksionin 

ndërmjet pjesëmarrësve nga grupet e ndryshme 

etknike/gjuhësore (gjatë kohës së aktivitetit nxënësit e 

njërës gjuhë mësimore/njërit grup etnik kontaktojnë me 

nxënësit e gjuhës tjetër mësimore/grupit tjetër etnik, 

shfrytëzimit të të gjuha gjuhëve të përfaqësuara, trajtimit të 

barabartë të pjesëmarrësve nga të gjitha grupet 

etnike/gjuhësore, arritjes së qëllimeve konkrete dhe të 

përbashkëta (produkteve të prekshme/të dukshme) me 

pjesëmarrjen e të gjitha bashkësive të përfaqësuara etnike.   

(3) Mjetet për realizimin e të gjitha aktiviteteve 

sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, 

buxhetet e komunave përkatësisht të Qytetit të Shkupit dhe 

nga burimet tjera (donacionet, legatet, dhuratat, etj.), kurse 

shfrytëzohen me dedikim.  

(4) Për ndarjen e mjeteve për realizimin e aktiviteteve 

nga paragrafi (1) i këtij neni, Ministria shpall thirrje 

publike në faqen e internetit të Ministrisë, një herë në vjet 

në muajin tetor.  

(5) Për ndarjen e mjeteve për realizimin e aktiviteteve 

nga paragrafi (1) i këtij neni, ministri formon Komision të 

përbërë prej dy përfaqësuesve të Ministrisë dhe nga një 

përfaqësues të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, Qendrës 

për Arsim dhe Trajnim Profesional dhe Inspektoratit 

Shtetëror të Arsimit.   

Lartësia e mjeteve për shkollë arrin më së shumti deri 

më 30.000 denarë.‖. 

 

Neni 4 

Në nenin 33 paragrafi (4) pas fjalës "realizon" shtohen 

fjalët: "Programi ndërkombëtar për arsim të mesëm 

(programi IB)". 

Në nenin 5 pas fjalëve: "Mjetet për" shtohen fjalët: 

"Programin ndërkombëtar për arsim të mesëm (programi 

IB) dhe". 

Paragrafi 6 ndryshohet si vijon:   

"Programi ndërkombëtar për arsim të mesëm (programi 

IB) dhe Programi për maturë ndërkombëtare janë me 

rëndësi të njëjtë si edhe arsimi i gjimnazit.". 
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Neni 5 

Në nenin 42 paragrafi (7) fjalët: "dëftesa për vitin e 

mbaruar" zëvendësohen me fjalët: "shtesë e dëftesës".  

 

Neni 6 

Në nenin 45-a paragrafi (3) shtohet fjali e re, si vijon:  

"Për kontrollin ekstern të arritjeve të sukesit të 

nxënësve Qendra Shtetërore e Povimit siguron aplikacion 

me testet provuese në tëlat nxënësit mund të ushtrojnë.". 

Në paragrafin (6) pika në fund të fjalisë zëvendësohet 

me presje dhe shtohen fjalët: "kurse mbikëqyrësit e jashtëm 

për realizimin e testimit, i cakton Qendra Shtetërore e 

Provimit të zgjedhur nëpërmjet konkursit publik, për 

përmbajtjen e të cilit pëlqim jep Ministria." dhe shtohen tri 

fjali të reja, si vijojnë: 

 "Konkursi publik shpallet së paku në njërën ndër 

gazetat që botohen në gjuhën maqedonase dhe në gazetat 

që botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve 

që flasin gjuhë zyrtare që është e ndryshme nga gjuha 

maqedonase. Në konkursin publik mund të paraqitet 

personi i moshës madhore që është shtetas i Republikës së 

Maqedonisë, ka të mbaruar së paku arsim të mesëm dhe të 

mos jetë i gjykuar me vendim të plotfuqishëm gjyqësor për 

vepër penale me dënim me burg më gjatë se gjashtë muaj.  

Personave që do të zgjidhen mbikëqyrës të jashtëm u takon 

kompensimi me para lartësinë e të cilit e përcakton Qendra 

Shtetërore e Provimit në bazë të raportit për prezencë në 

kontrollin ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve.".  

Në paragrafin (7) fjalët "së paku" shlyhen.  

Pas paragrafit (14) shtohen katër paragrafë të rinj (15), 

(16), (17) dhe (18), si vijojnë:  

"(15) Revizioni dhe azhurnimi i bazave të pyetjeve për 

kontrollin ekstern të arritjeve të sukesit të nxënësve bëhet 

një herë në vit nga Komisioni për Revizion dhe Azhurnim 

dhe në bazë të revizionit të kryer të bazave të pyetjeve 

vendos se cilat pyetje do të ndryshohen përkatësisht 

azhurnohen apo plotësisht të mënjanohen dhe të 

zëvendësohen me të reja.  

(16) Komisionin nga paragrafi (15) i këtij neni e 

formon drejtori i Qendrës Shtetërore të Provimit dhe 

përbërhet prej tre anëtarëve të zgjedhur nëpërmjet 

konkursit publik, i cili shpallet së paku në njërën ndër 

gazetat që botohen në gjuhën maqedonase dhe në gazetat 

që botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve 

që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase. 

Në Komision bëjnë pjesë:  

- një profesor i institucioneve të arsimit të lartë që e 

ligjëron lëndën mësimore, lëndën e ngjashme apo sferën 

shkencore të cilës i takon lënda mësimore për të cilën bëhet 

revizioni dhe azhurnimi nga paragrafi (15) i këtij neni dhe 

ka së paku 10 vjet përvojë pune në institucionin e arsimit të 

lartë,  

- dy mësimdhënës të punësuar në shkollën fillore, 

përkatësisht shkollën e mesme përkatës për lëndën 

mësimore për të cilën bëhet revizioni dhe azhurnimi nga 

paragrafi (15) i këtij neni dhe ka së paku 10 vjet përvojë 

pune në mësim.  

 (17) Nëse në konkursin publik nuk paraqiten persona 

që i përmbushin kushtet nga paragrafi (16) i këtij neni, 

drejtori i Qendrës Shtetërore të Provimit formon komision 

me persona që i përmbushin kushtet nga paragrafi (16) i 

këtij neni.    

(18) Anëtarëve të komisionit nga paragrafi (15) i këtij 

neni u takon kompensimi me para i përcaktuar në bazë të 

numrit të pyetjeve të kontrolluara, për çfarë drejtori i 

Qendrës Shtetërore të Provimit miraton aktvendim." 

Paragrafët (15) dhe (16) bëhen paragrafë (19) dhe (20).  

Në paragrafin (17) i cili bëhet paragraf (21) pas fjalëve: 

"regjistron në" shtohen fjalët: "shtesë e", pas fjalës "arsimi" 

vihet pikë, kurse fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.    

Në paragrafin (18) i cili bëhet paragraf (22) fjalët: "nota 

e pamjaftueshme (1) në dëftesë, që ndikon në suksesin e 

përgjithshëm të nxënësit" zëvendësohet me fjalët: "rezultati 

i pamjaftueshëm (1) në shtesën e dëftesës.".  

Në paragrafin (19) i cili bëhet paragraf (23) pas fjalës 

"arsimi" shtohen fjalët: "dhe shtesa në dëftesë".  

Në paragrafin (20) i cili bëhet paragraf (24) fjala 

"dëftesa" zëvendësohet me fjalët: "shtesa në dëftesë", kurse 

numri "(17)" zëvendësohet me numrin "(21)". 

Paragrafi (21) bëhet paragraf (25).  

Pas paragrafit 22 i cili bëhet paragraf 26 shtohet 

paragraf i ri 27, si vijon:  

"(27) Dispozitat e këtij neni nuk kanë të bëjnë me 

nxënësit me nevoja të veçanta arsimore në shkollat e 

mesme që realizojnë arsim të mesëm për nxënësit me 

nevoja të veçanta arsimore.". 

 

Neni 7 

Në nenin 46 paragrafi (1) fjalët: "dhe notat e kontrollit 

ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësit" shlyhen.  

 

Neni 8 

Në nenin 73 paragrafi (1) pas fjalës "dëftesa" shtohen 

fjalët: "shtesë në dëftesë,".  

 

Neni 9 

Në nenin 75 paragrafi (1) pas fjalës "dëftesa" shtohen 

fjalët: "shtesë në dëftesë,".  

Në paragrafin (2) pas fjalës "dëftesa" shtohen fjalët: 

"dhe shtesë në dëftesë". 

 

Neni 10 

Në nenin 83 paragrafi (3) fjalët: "akreditimi për 

organizimin e garave" zëvendësohet me fjalët: 

"nostrifikimi".   

 

Neni 11 

Në nenin 88 paragrafi (6) fjalët: "Oda Ekonomike e" 

zëvendësohet me fjalët: "i propozojnë odat në".  

 

Neni 12 

Në nenin 106 paragrafi (2) pas fjalës "dëftesë" shtohen 

fjalët: "dhe shtesë në dëftesë,".  

 

Neni 13 

Dispozitat e neneve 5, 6, 7, 8, 9, dhe 12 të këtij ligji do 

të fillojnë të zbatohen nga viti shkollor 2016/2017.  



11 јули 2016  Бр. 127 - Стр. 11 

 
 

 

Neni 14 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 

të Ligjit për arsim të mesëm.  

 

Neni 15 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

_________ 

3194. 

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  

ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за високото образование, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 јули 2016 година. 

  

Бр. 08-3114/1   Претседател 

6 јули 2016 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 ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Член 1 

Во  Законот за високото образование („Службен 

весник на Република Македонија― број 35/2008, 

103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 

51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 

20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16 и 120/16), во член 96 

по ставот 10 се додава нов став 11, кој гласи: 

„Меѓународни научни публикации, во смисла на 

овој закон, се книга рецензирана и објавена во стран-

ство, зборник на научни трудови презентирани на ме-

ѓународни академски собири каде што членовите на 

програмскиот комитет се од најмалку четири земји, ка-

ко и научни трудови објавени во меѓународни годиш-

ници и гласници каде што членовите на програмскиот 

комитет се од најмалку четири земји.‖. 

Ставовите 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17  стануваат ста-

вови 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. 

Во ставот 18 кој станува став 19 бројот „10‖ се за-

менува со бројот „9‖.  

Член  2 

Во член 110-а по ставот 2 се додаваат четири нови 

става 3, 4, 5 и 6, кои гласат: 

„Владата на Република Македонија на предлог на 

Министерство за образование и наука и Министерство 

за труд и социјална политика, со одлука го утврдува 

бројот на квоти по студиски програми за студенти, чие 

родителското право го врши само еден родител, кои ќе 

плаќаат половина од износот на уписнина во рамки на 

државните квоти, односно  во рамките на квотите со 

кофинансирање на студиите. 

Основни критериуми за запишување во квотите оп-

ределени во ставот 3 на овој член се: 

- постигнатиот успех во средно образование и 

- материјалните можности на студентите и/или нив-

ните семејства. 

Начинот на проверката на основните критериуми и 

запишување на студентите во квотите определени во 

ставот 3 на овој член, како и посебните критериуми за 

остварување на ова право ги пропишува министерот во 

согласност со министерот за труд и социјална поли-

тика. 

На прописот од ставот 5 на овој член согласност да-

ва Владата на Република Македонија‖. 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 7 и 8. 

По ставот 5 кој станува став 9 се додаваат два нови 

става 10 и 11, кои гласат: 

„Редовен студент, кој е запишан во квотата со ко-

финансирње и кој по завршена втора  студиска година 

на прв циклус на студии на јавните високообразовни 

установи и по положувањето на сите испити заклучно 

со втората студиска година, оствари просечна оценка 

над 8.5, го продолжува своето студирање со плаќање 

на  уписнина во висина како и студентите кои се запи-

шале во рамките на државната квота. 

Редовен студент кој се стекнал со правото од ставот 

9 на овој член, го остварува правото во секоја наредна 

студиска година, се додека остварува просечна оценка 

над 8.5.―. 

                               

Член 3 

Во членот 167 став 2 по алинејата 7 се додава нова 

алинеја 8, која гласи:  

„ - не му овозможи на редовен студент да го оства-

ри правото согласно со членот 110-а став 10 од овој за-

кон,‖. 

      

Член 4 

Одредбите од членот 69-а ќе започнат да се приме-

нуваат за студентите кои ќе се запишат на прв, односно 

втор циклус на студии од академската 2019/2020 го-

дина. 

                                                                       

Член 5 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за високото образование („Службен весник на Ре-

публика Македонија― број 10/15), во членот 34 зборо-

вите: „две години‖ се заменуваат со зборовите: „четири 

години‖. 
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Член 6 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за високото образование („Службен весник на Ре-

публика Македонија― број 10/15), во членот 39 бројот 

„2018‖ се заменува со бројот „2020‖. 

                                                         

Член 7 

 Во Законот за изменување на Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-

нија― број 20/15), во членот 7 зборовите: „31 декември 

2018 година, а од 1 јануари 2019 година― се заменуваат 

со зборовите: „31 декември 2020 година, а од 1 јануари 

2021 година―. 

 

Член 8 

Во Законот за изменување на Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-

нија― број 98/15),  членот 1 се менува и гласи: 

„Во Законот за именување на Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-

нија― број 20/15). 

- членовите 2, 3, 17 и 20 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за високото образование 

(„Службен весник на Република Македонија― број 

10/15) нема да се применуваат до 30 јануари 2017 го-

дина, 

- членовите 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 27, 

28 и 29 од Законот за изменување и дополнување на За-

конот за високото образование („Службен весник на 

Република Македонија― број 10/15) нема да се приме-

нуваат до 30 јануари 2019 година и 

-  членовите 21, 23, 24 и 25 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото образование 

(„Службен весник на Република Македонија― број 

10/15) нема да се применуваат до 30 јануари 2020 го-

дина.―. 

                                                              

Член 9 

Во Законот за изменување на Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-

нија― број 98/15)  во членот 2  бројот „2017‖ се замену-

ва со бројот „2019‖.  

                                                                      

Член 10 

Во Законот за изменување на Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-

нија― број 98/15) во членот 3 став 2 зборовите: „2017 

година‖ се заменуваат со зборовите: „2019 година‖.  

Во ставот 3 зборовите: „2017/2018 година‖ се заме-

нуваат со зборовите: „2019/2020 година‖.                             

                                                                          

Член 11 

Во Законот за изменување на Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-

нија― број 98/15) во членот 4 броевите „2017/2018‖ се 

заменуваат со броевите „2019/2020 година‖. 

Член 12 

Во Законот за изменување на Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-

нија― број 98/15) во членот 5 став 1 зборовите: „30 ме-

сеци‖ се заменуваат со зборовите: „54 месеци‖. 

Во ставот 2  броевите „2019/2020‖ се заменуваат со 

броевите „2021/2022‖. 

                                                   

Член 13 

Во Законот за изменување на Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-

нија― број 98/15) во членот 6 зборовите: „три години‖ 

се заменуваат со зборовите: „пет години‖. 

 

Член 14 

Во Законот за изменување на Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-

нија― број 98/15) во членот 7 бројот „2017‖ се заменува 

со бројот „2019‖. 

 

Член 15 

Во Законот за изменување на Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-

нија― број 98/15) во членот 8 зборовите: „две години‖ 

се заменуваат со зборовите: „четири години‖. 

                                                             

Член 16 

Одредбите од членот 2 од овој закон со кои се до-

полнува членот 110-а со нови ставови 3, 4, 5, 6, 10 и 11 

и членот 3 од овој закон со кој се дополнува членот 167 

став 2 со нова алинеја 8, ќе започнат да се применуваат 

од академската 2017/2018 година.  

 

Член 17 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-

чистен текст на Законот за високото образование. 

 

Член 18 

 Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија―. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR ARSIM TË LARTË 

 

Neni 1 

Në Ligjin për arsim të lartë (―Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë‖numër  35/2008, 103/2008, 

26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 

15/13, 24/13,  41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 

145/15, 154/15, 30/16 dhe 120/16), në nenin 96 pas 

paragrafit 10 shtohet paragraf i ri 11, si vijon:  

―Publikime shkencore ndërkombëtare, në kuptim të 

këtij ligji, janë libër i recensuar i publikuar jashtë vendit, 

‖përmbledhje e punimeve shkencore të prezantuara në 
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takime ndërkombëtare akademike ku anëtarët e komitetit 

programor janë së paku nga katër vende, si dhe punime 

shkencore të publikuara në përvjetore ndërkombëtare dhe 

gazeta dhe ku anëtarët e komitetit programor janë së paku 

nga katër vende.‖ 

Paragrafët 11, 12, 13, 14, 15, 16 dhe 17  bëhen 

paragrafë 12, 13, 14, 15, 16, 17 dhe 18. 

Në paragrafin 18 i cili bëhet paragraf 19  numri ―10‖ 

zëvendësohet me numrin ―9‖.  

 

Neni 2 

Në nenin 110-a pas paragrafit 2 shtohen katër paragrafë 

të rinj 3, 4, 5 dhe 6, si vijojnë:  

―Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të 

Ministrit për arsim dhe shkencë dhe Ministrisë për Punë 

dhe Politikë Sociale, me aktvendim e përcakton numrin e 

kuotave në programe studimore për studentë, të drejtën 

prindërore të cilën e kryen vetëm një prind, të cilët do të 

paguajnë gjysmën e shumës së taksës në korniza të kuotave 

shtetërore, përkatësisht në kornizat e kuotave me 

vetëfinancim të studimeve. 

Kritere themelore për regjistrim në kuotat e përcaktuara 

në paragrafin 3 të këtij neni janë:  

- suksesi i aritur në arsimin e mesëm dhe  

- mundësitë materiale të studentëve dhe/ose familjeve 

të tyre.  

Mënyra e kontrollit të kritereve themelore dhe 

regjistrimi i studentëve në kuotat e përcaktuara në 

paragrafin 3 të këtij neni, si dhe kriteret e posaçme për 

realizimin e kësaj të drejte i përcakton ministri në pajtim 

me ministrin e Punës dhe Politikës Sociale.  

Në përcaktimin nga paragrafi 5 i këtij neni pëlqim jep 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë‖. 

Paragrafët 3 dhe 4 bëhen paragrafë 7 dhe 8. 

Pas paragrafit 5 i cili bëhet paragraf 9 shtohen dy 

paragrafë të rinj 10 dhe 11, si vijojnë: 

"Student i rregullt, i cili është i regjistruar në kuotën me 

vetëfinancim dhe i cili pas përfundimit të vitit të dytë 

studimor të ciklit të parë të studimeve të institucioneve 

publike të arsimit të lartë, dhe pas dhënies së të gjitha 

provimeve duke përfshirë vitin e dytë studimor, realizoi 

notë mesatare mbi 8.5, e vazhdon studimin e vet me 

pagesën e taksës së regjistrimit në lartësi si dhe studentët 

që janë regjistruar në kuadër të kuotës shtetërore.  

Studenti i rregullt i cili është pajisur me të drejtën nga 

paragrafi 9 i këtij neni, e realizon të drejtën në secilin vit të 

ardhshëm studimor, derisa realizon notë mesatare mbi 

8.5.‖. 

                                                                     

Neni 3 

Në nenin  167 paragrafi 2 pas  alinesë 7 shtohet alineja  

e re 8, si vijon:   

― -  nuk i mundëson studentit të rregullt të realizojë të 

drejtën e tij në pajtim me nenin 110-a, paragrafin 10 të 

këtij ligji,". 

Neni 4 

Dispozitat e nenit 69-a do të fillojnë të zbatohen për 

studentë të cilët do të regjistrohen në ciklin e parë 

respektivisht të dytë të studimeve akademike 2019/2020. 

                                                                        

Neni 5 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë‖ numër 10/15), në nenin 34 fjalët: ―dy vjet‖ 

zëvendësohen me fjalët ―katër vjet‖. 

       

Neni 6 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë‖ numër 10/15), në nenin 39 numri ―2018‖ 

zëvendësohen me numrin ―2020‖. 

                                                          

Neni 7 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsim të lartë 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë‖ numër 

20/15), në nenin 7 fjalët: ―31 dhjetor 2018 dhe nga 1 janari 

2019" zëvendësohen me fjalët: "31 dhjetor 2020 dhe nga 1 

janar 2021". 

 

Neni 8 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsim të lartë 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë‖ numër 

98/15),  neni 1 ndryshohet si vijon: 

―Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsim të lartë 

(―Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë‖ numër 

20/15), 

- nenet 2, 3,17 dhe 20 të Ligjit për ndryshimin dhe 

plotësimin e Ligjit pët arsim të lartë (Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 10/15) nuk do të 

zbatohen deri më 30 janar 2017,  

- nenet 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 27, 28 

dhe 29 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit pët 

arsim të lartë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 

numër 10/15) nuk do të zbatohen deri më 30 janar 2019 

dhe  

-  nenet 21, 23, 24 dhe 25 të Ligjit për ndryshimin dhe 

plotësimin e Ligjit pët arsim të lartë (Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 10/15) nuk do të 

zbatohen deri më 30 janar 2020.‖.                                                               

 

Neni 9 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë‖ numër 98/15) në nenin 2 numri ―2017‖ 

zëvendësohet me numrin ―2019‖.  

                                                                      

Neni 10 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsim të lartë 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë‖ numri 

98/15) në nenin 3 paragrafi 2 fjalët: "viti 2017‖  

zëvendësohen me fjalët: "viti 2019 ".  
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Në paragrafin 3 fjalët: ―2017/2018‖ zëvendësohen me 

fjalët: ―2019/2020‖.                             

                                                                          

Neni 11 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsim të lartë 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë‖ numër 

98/15) në nenin 4 numrat: ―2017/2018‖ zëvendësohen me 

numrat: ―2019/2020‖. 

 

Neni 12 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsim të lartë 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë‖ numri 

98/15) në nenin 5 paragrafin 1 fjalët: "30 muaj‖ 

zëvendësohen me fjalët: "54 muaj ". 

Në paragrafin 2 numrat: ―2019/2020‖ zëvendësohen 

me numrat: ―2021/2022‖. 

                                                   

Neni 13 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsim të lartë 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë‖ numër 

98/15) në nenin 6 fjalët: ―tre vjet‖ zëvendësohen me fjalët 

―pesë vjet‖. 

                                                             

Neni 14 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsim të lartë 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë‖ numër 

98/15) në nenin 7 numri ―2017‖ zëvendësohet me numrin 

―2019‖. 

                                                               

Neni 15 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsim të lartë 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë‖ numër 

98/15) në nenin 8 fjalët: ―dy vjet‖ zëvendësohen me fjalët: 

―katër vjet‖. 

                                                              

Neni 16 

Dispozitat e nenit 2 të këtij ligji me të cilat plotësohet 

neni 110-a me paragrafë të rinj 3, 4, 5, 6, 10 dhe 11 dhe 

neni 3 të këtij ligji me të cilin plotësohet neni 167 paragrafi 

2 me aline të re 8, do të fillojnë të zbatohen nga viti 

akademik 2017/2018.  

 

Neni 17 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të pastruar të 

Ligjit për arsim të lartë. 

 

Neni 18 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e e botimit në ―Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë‖. 

__________ 

3195. 

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

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИЦИ ВО  

ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 

  

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

наставници во основните и средните училишта, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 јули 2016 година. 

 

Бр. 08-3115/1 Претседател 

6 јули 2016 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 НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИ-

ЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 

 

Член 1 

Во Законот за наставници во основните и средните 

училишта („Службен весник на Република Македо-

нија― број 10/15, 145/15 и 30/16), во членот 13 став 1 по 

aлинeјата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи: 

„- ги оценува постигањата на учениците;‖. 

 

Член 2 

Во членот 34 зборовите: „влегувањето во сила‖ се 

заменуваат со зборовите: „започувањето со приме-

ната‖.  

 

Член 3 

Во членот 36 став 1 зборовите: „2017 година― се  за-

менуваат со зборовите: „2019 година―. 

 

Член 4 

Во членот 38 зборовите: „во рок од шест месеци од 

денот на влегувањето во сила‖ се заменуваат со зборо-

вите: „најдоцна шест месеци пред започнувањето со 

примената‖.  

 

Член 5 

Во членот 39 броевите „2015/2016― се заменуваат 

со броевите „2018/2019―. 

 

Член 6 

Одредбите од членовите 2 став 1 алинеја 2, 4 став 1, 

9 став 4, 26 став 1,  27 став 1 алинеја 2 и став 2 алинеја 

6, 28 став 1 алинеја 2 и 2 алинеја 7 и 33 ставови 1, 2 и 3 

од Законот за наставници во основните и средните учи-

лишта („Службен весник на Република Македонија― 

број 10/15, 145/15 и 30/16), од денот на влегувањето во 

сила на овој закон до почетокот на учебната 2019/2020 

година нема да се применуваат. 
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Член 7 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-

чистен текст на Законот за наставници во основните и 

средните училишта. 

 

Член 8 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија―. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MËSIMDHËNËS 

NË SHKOLLAT FILLORE DHE TË MESME 

 

Neni 1 

Në Ligjin për mësimdhënës në shkollat fillore dhe të 

mesme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 

numër 10/15, 145/15 dhe 30/16), në nenin 13 paragrafi 1, 

pas alinesë 3 shtohet alineja e re 4, si vijon: 

" - i vlerëson arritjet e nxënësve;". 

 

Neni 2 

Në nenin 34 fjalët: "hyrja në fuqi" zëvendësohen me 

fjalët: "fillimi i zbatimit".  

 

Neni 3 

Në nenin 36 paragrafi 1 fjalët: "viti 2017" 

zëvendësohen me fjalët "viti 2019."  

 

Neni 4 

Në nenin 38 fjalët: "në afat prej gjashtë muajsh prej 

ditës së hyrjes në fuqi" zëvendësohen me fjalët: "më së 

voni gjashtë muaj para fillimit të zbatimit."   

 

Neni 5 

Në nenin 39 numrat "2015/2016" zëvendësohen me 

numrat "2018/2019". 

 

Neni 6 

Dispozitat e neneve 2 paragrafi 1 alineja 2, 4 paragrafi 

1, 9 paragrafi 4, 26 paragrafi 1, 27 paragrafi 1 alineja 2 dhe 

paragrafi 2 alineja 6, 28 paragrafi 1.alineja 2 dhe 2 alineja 

7 dhe 33 paragrafët 1, 2 dhe 3 të Ligjit për mësimdhënës në 

shkollat fillore dhe të mesme ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 10/15, 145/15 dhe 

30/16), prej ditës së hyrjes së këtij ligji në fuqi të këtij ligji 

deri në fillimin e vitit shkollor 2019/2020, nuk do të 

zbatohen.   

 

Neni 7 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të pastruar të 

Ligjit për mësimdhënës në shkollat fillore dhe të mesme.  

 

Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë." 

3196. 

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

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ 

УСТАНОВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВЕН 

КАДАР ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО ВОСПИТАНИЕ,  

ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

високообразовните установи за образование на наста-

вен кадар во предучилишното воспитание, основното и 

средното образование, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 јули 2016 година. 

 

Бр. 08-3116/1 Претседател 

6 јули 2016 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 НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКООБРА-

ЗОВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА НАС-

ТАВЕН КАДАР ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО ВОСПИ-

ТАНИЕ, ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Член 1 

Во Законот за изменување на Законот за високооб-

разовните установи за образование на наставен кадар 

во предучилишното воспитание, основното и средното 

образование („Службен весник на Република Македо-

нија― број 20/15), во членот 4 зборовите: „до 31 декем-

ври 2018 година, а од 1 јануари 2019 година― се заме-

нуваат со зборовите: „до 31 декември 2020 година, а од 

1 јануари 2021 година―. 

 

Член 2 

Во Законот за изменување на Законот за високооб-

разовните установи за образование на наставен кадар 

во предучилишното воспитание, основното и средното 

образование („Службен весник на Република Македо-

нија― број 98/15), во членот 1 броевите „2017/2018― се 

заменуваат со броевите „2019/2020―. 
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Член 3 

Во Законот за изменување на Законот за високооб-

разовните установи за образование на наставен кадар 

во предучилишното воспитание, основното и средното 

образование („Службен весник на Република Македо-

нија― број 98/15), во членот 2  броевите „2017/2018― се 

заменуваат со броевите „2019/2020―. 

 

Член 4 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-

чистен текст на Законот за високообразовните устано-

ви за образование на наставен кадар во предучилишно-

то воспитание, основното и средното образование. 

 

Член 5 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија―. 

_________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR INSTITUCIONET 

E ARSIMIT TË LARTË PËR ARSIM TË KUADRIT 

MËSIMOR NË EDUKIMIN PARASHKOLLOR, 

ARSIMIN FILLOR DHE TË MESËM 

 

Neni 1 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për institucionet e 

arsimit të lartë të kuadrit mësimor në edukimin 

parashkollor, arsimin fillor dhe të mesëm ("Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë" numër 20/15), në nenin 4 

fjalët: "deri më 31 dhjetor 2018, e nga 1 janari 2019 " 

zëvendësohen me fjalët: " deri më 31 dhjetor 2020, e nga 1 

janari 2021 ". 

 

Neni 2 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për institucionet e 

arsimit të lartë  të kuadrit mësimor në edukimin 

parashkollor, arsimin fillor dhe të mesëm ("Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë" numër 98/15), në nenin 1 

numrat "2017/2018― "zëvendësohen me numrat 

"2019/2020―. 

 

Neni 3 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për institucionet e 

arsimit të lartë  të kuadrit mësimor në edukimin 

parashkollor, arsimin fillor dhe të mesëm ("Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë" numër 98/15), në nenin 2 

numrat "2017/2018― "zëvendësohen me numrat 

"2019/2020―. 

 

Neni 4 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të  spastruar 

të Ligjit për institucionet e arsimit të lartë të kuadrit 

mësimor në edukimin parashkollor, arsimin fillor dhe të 

mesëm. 

Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në ―Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë‖. 

__________ 

3197. 

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 НА ЗАКОНОТ ЗА АКАДЕМИЈАТА  

ЗА НАСТАВНИЦИ 

  

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

Академијата за наставници, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 6 јули 2016 година. 

 

Бр. 08-3117/1 Претседател 

6 јули 2016 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 НА ЗАКОНОТ ЗА  

АКАДЕМИЈАТА ЗА НАСТАВНИЦИ 

 

Член 1 

Во Законот за Академијата за наставници („Служ-

бен весник на Република Македонија― број 10/15, 

192/15 и 30/16), во членот 64 став (1) зборовите: „во 

рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила‖ 

се заменуваат со зборовите: „најдоцна шест месеци 

пред започнувањето со примената‖.  

 

Член 2 

Во членот 67 зборовите: „во рок од шест месеци од 

денот на влегувањето во сила‖ се заменуваат со зборо-

вите: „најдоцна шест месеци пред започнувањето со 

примената‖.  

 

Член 3 

Во членот 68 броевите „2015/2016― се заменуваат 

со броевите „2018/2019―. 

 

Член 4 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-

чистен текст на Законот за Академијата за наставници. 

 

Член 5 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија―. 
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L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR AKADEMINË 

PËR MËSIMDHËNËS 

 

Neni 1 

Në Ligjin për Akademinë për Mësimdhënës ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 10/15, 192/15 

dhe 30/16), në nenin 64 paragrafi (1) fjalët: "në afat prej 

gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi" zëvendësohen me 

fjalët: "më së voni gjashtë muaj para fillimit të zbatimit".   

 

Neni 2 

Në nenin 67 fjalët: "në afat prej gjashtë muajsh nga dita 

e hyrjes në fuqi" zëvendësohen me fjalët: "më së voni 

gjashtë muaj para fillimit të zbatimit".   

 

Neni 3 

Në nenin 68 numrat  "2015/2016― zëvendësohen me 

numrat "2018/2019―. 

 

Neni 4 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 

të Ligjit për Akademinë për Mësimdhënës.  

 

Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3198. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на РМ―бр. 

59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 

196/2015), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 4 јули 2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 

СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ  

РАБОТИ 

 

1. Анастасија Илиеска се разрешува од должноста 

државен секретар во Министерството за внатрешни ра-

боти, поради именување на друга функција. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија―.  

 

Бр. 24–5450/1 Заменик на претседателот 

4 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

3199. 

Врз основа на член 10 став 5 алинеја 3 од Законот 

за Управата за јавни приходи („Службен весник на Ре-

публика Македонија― бр.43/2014, 61/2015 и 27/2016), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 4 јули 2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д.ДИ-

РЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

  

1. Петар Есмеров се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Управата за јавни при-

ходи, орган во состав на Министерството за финансии. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија―. 

 

Бр. 24–5604/1 Заменик на претседателот 

4 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

_________ 

3200. 

Врз основа на член 10 од Законот за Управата за 

јавни приходи („Службен весник на Република Маке-

донија― бр.43/2014, 61/2015 и 27/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 4 јули 

2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д.ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 

ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

  

1. За вршител на должноста директор на Управата 

за јавни приходи, орган во состав на Министерството 

за финансии, се именува Анастасија Илиеска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија―. 

 

Бр. 24–5464/1 Заменик на претседателот 

4 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3201. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 

Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија‖ број 70/1992), на седницата одржана 

на 29 јуни 2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

 

1. СЕ УКИНУВААТ член 108 и член 109 од Зако-

нот за административни службеници (―Службен весник 

на Република Македонија‖ бр.27/2014, 199/2014, 

48/2015, 154/2015 и 5/2016). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во ―Службен весник на Република Ма-

кедонија‖.  

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-

вод поднесена иницијатива од Народниот правобрани-

тел на Република Македонија од Скопје, со Решение 

У.бр.74/2014 од 25 мај 2016 година, поведе постапка за 

оценување на уставноста на членовите од Законот, оз-

начен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано 

се постави прашањето за нивната согласност со одред-

бите на Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-

ниот член  108 од Законот за административни службе-

ници, административниот службеник кој засновал ра-

ботен однос во институцијата заклучно со денот на за-

почнувањето со примената на овој закон треба до сек-

ретарот, односно раководното лице на институцијата 

во која не се назначува секретар, да достави докази за 

познавање на странски јазици и познавање на работа со 

компјутерски програми за канцелариско работење, со-

одветни на нивото на неговото работно место, на кое 

бил распореден на денот на започнување со примена на 

овој закон, во рок од една година од денот на пристапу-

вање на Република Македонија во Европската Унија 

(став 1). 

Според ставот 2 на оспорениот член 108 од Зако-

нот,  административниот службеник кој нема да дос-

тави докази за познавање на странски јазици и познава-

ње на работа со компјутерски програми за канцеларис-

ко работење согласно со ставот 1 на овој член со реше-

ние на секретарот, односно раководното лице на инсти-

туцијата во која не се назначува секретар, ќе биде рас-

пореден на работно место за едно ниво пониско од ра-

ботното место на кое бил во моментот на влегување во 

сила на овој закон, освен административните службе-

ници кои на денот на започнувањето со примената на 

овој закон биле распоредени на работно место од влез-

но ниво на кои ќе им биде намалена платата во износ 

од 10%. 

Со ставот 3 на оспорениот член 108 од Законот е 

определено дека административниот службеник на кој 

согласно со ставот 2 на овој член платата му била на-

малена во износ од 10% може во секој момент да дос-

тави докази за познавање на странски јазици и познава-

ње на работа со компјутерски програми за канцеларис-

ко работење до раководното лице на институцијата по 

што секретарот, односно раководното лице на институ-

цијата во која не се назначува секретар носи решение 

со кое решението за намалувањето на платата преста-

нува да важи. 

Според ставот 4 на оспорениот член 108 од Зако-

нот, ставовите 1 и 2 на овој член не важат за админис-

тративните службеници кои ќе остварат право на пен-

зија во рок од десет години од денот на започнувањето 

со примената на овој закон. 

Со ставот 5 на оспорениот член 108 од Законот, е 

определено дека Државниот управен инспекторат, во 

рок од три месеци по истекот на рокот од ставот 1 на 

овој член, ќе изврши надзор над спроведувањето на 

ставовите 1 и 2 на овој член во сите институции од чле-

нот 3 став 1 од овој закон. 

Судот, исто така утврди дека според оспорениот 

член 109 од Законот, потврдата за испит за админис-

тративно управување ќе стане посебен услов за врабо-

тување на административни службеници од категорија-

та Б две години од денот на започнувањето со приме-

ната на овој закон (став 1). Административниот служ-

беник од категоријата Б, кој засновал работен однос во 

институцијата заклучно со денот на влегувањето во си-

ла на овој закон, треба да достави потврда за положен 

испит за административно управување, најдоцна во рок 

од две години од денот на започнувањето со примената 

на овој закон, во спротивно, ќе биде распореден на ра-

ботно место од категоријата В (став 2). Ставот 2 на 

овој член не важи за административните службеници 

од категоријата Б кои ќе остварат право на пензија во 

рок од десет години од денот на започнувањето со при-

мената на овој закон (став 3). Државниот управен 

инспекторат, во рок од три месеци по истекот на рокот 

од ставот 2 на овој член, ќе изврши надзор над спрове-

дувањето на ставот 2 на овој член во сите институции 

од членот 3 став 1 од овој закон (став 4). 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-

публика Македонија, владеењето на правото е темелна 

вредност на уставниот поредок на Република Македо-

нија. 

Со член 9 од Уставот, е утврдено дека граѓаните на 

Република Македонија се еднакви во слободите и пра-

вата независно од полот, расата, бојата на кожата, на-

ционалното и социјалното потекло, политичкото и вер-

ското уверување, имотната и општествената положба. 

Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. 

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република 

Македонија законите мораат да бидат во согласност со 

Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Според член 52 став 4 од Уставот, законите и дру-

гите прописи не можат да имаат повратно дејство, ос-

вен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за гра-

ѓаните. 

Собранието на Република Македонија на седницата 

одржана на 3 февруари 2014 година, донесе Закон за 

административни службеници, објавен на 5 февруари 

2014 година во ―Службен весник на Република Маке-

донија‖ број 27/2014.  
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Законот влезе во сила на 13 февруари 2014 година, 

а неговата примена е започната на 13 февруари 2015 

година.  

Законот за административни службеници по него-

вото донесување претрпе неколку измени и дополнува-

ња објавени во ―Службен весник на Република Маке-

донија‖ број 199/2014, ―Службен весник на Република 

Македонија‖ број 48/2015, ―Службен весник на Репуб-

лика Македонија‖ број 154/2015 и ―Службен весник на 

Република Македонија‖ број 5/2016, но, истите немаат 

влијание по однос на оспорените членови од Законот. 

Прашањата кои се однесуваат на административни-

те службеници во Република Македонија, пред донесу-

вањето на новиот Закон за административни службе-

ници, беа уредувани со два закони и тоа со Законот за 

државните службеници и Законот за јавните службе-

ници. 

Со денот на започнувањето со примената на новиот 

закон престанаа да важат Законот за државните служ-

беници („Службен весник на Република Македонија― 

број 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 

98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 

81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 

35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012, 15/2013, 

82/2013 и 106/2013) и Законот за јавните службеници 

(„Службен весник на Република Македонија― број 

52/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012, 15/2013, 82/2013 и 

106/2013). 

Со новиот Закон за административни службеници, 

се воведуваат нови посебни услови за вработување во 

административната служба како што се поседување на 

соодветни посебни работни компетенции и тоа: актив-

но познавање на компјутерски програми за канцела-

риско работење и активно познавање на еден од трите 

најчесто користени јазици на Европската Унија (ан-

глиски, француски, германски), а за раководните адми-

нистративни службеници и потврда за положен испит 

за административно управување. 

Оспорениот член 108 став 1 од Законот, уредува де-

ка административниот службеник кој засновал работен 

однос во институцијата заклучно со денот на започну-

вање со примената на овој закон (13 февруари 2015 го-

дина), потребно е да достави докази (потврди) дека ги 

исполнува новововедените посебни услови како што се 

активно познавање на странски јазик и познавање на 

работа со компјутерски програми за канцелариско ра-

ботење, соодветни на нивото на неговото работно 

место, на кое бил распореден на денот на започнување-

то со примена на овој закон, во рок од една година од 

денот на пристапување на Република Македонија во 

Европската Унија. 

Од анализата на оспорената законска одредба, про-

излегува дека Законот има повратно дејство, бидејќи 

посебните услови за вработување, воведени со новиот 

Закон за административни службеници, се однесуваат 

и за административните службеници кои се вработиле 

под услови и правила кои биле предвидени со тогаш 

важечките закони, односно се однесуваат за вработени 

чиј работен однос веќе бил остварен пред донесување-

то на новиот закон. 

Уставот на Република Македонија со членот 52 

став 4, го забранува повратното дејство на законите и 

другите прописи, освен во случаите кога тоа е попо-

волно за граѓаните. Според тоа, само по исклучок со 

Уставот се дозволува повратното дејство на законите, а 

тоа е само во случаите доколку тоа е поповолно за гра-

ѓаните. 

Во конкретниот случај, анализата на ставот 2 на ос-

порениот член 108 од Законот, покажува дека поврат-

ното важење на Законот, не е поповолно за граѓаните, 

бидејќи според оваа оспорена законска одредба, адми-

нистративниот службеник е подложен на трпење на 

мерки во вид на распоредување на пониско ниво на ра-

ботно место и намалување на плата, доколку во опре-

делениот рок со Законот, не достави докази за испол-

нување на новоуредените посебни услови, односно со 

така уредените оспорени законски решенија, се создава 

правна ситуација од можно губење на стекнато право 

од работен однос (стекнато работно место, звање и 

плата), со што се доведува во прашање остварувањето 

на легитимните очекувања на веќе вработените адми-

нистративни службеници кои ги имале во времето кога 

го засновале работниот однос под други услови и пра-

вила, пред донесувањето на Законот за административ-

ни службеници.  

Вработените во администрацијата, пред донесува-

њето на Законот за административните службеници, 

беа под режимот на Законот за државните службеници 

и Законот за јавните службеници, кои беа во важност 

до започнувањето со примена на Законот за админис-

тративни службеници, при што овие вработени се стек-

нале со права и обврски од работен однос според усло-

вите и правилата кои биле предвидени со овие закони. 

Според тогаш бараните законски услови, вработените 

веќе биле подложени на вреднување по однос на нив-

ните стручни и работни компетенции и квалификации 

за стекнување на конкретно работно место и звање во 

хиерархијата на звања.  

Со повратното дејство на Законот, вработените 

административни службеници, независно од дотогаш-

ните стекнати звања и стручност во работењето, реали-

зирани со годините на стаж во институциите, се ставе-

ни во позиција на неизвесност од понатамошно ужива-

ње на своите права од работен однос, стекнати на зако-

нит начин, поради нивно ставање под режимот на но-

виот закон кој предвидува нови посебни услови, а кои 

не постоеле во претходните закони. Неповолното деј-

ство на ретроактивното важење на Законот се согледу-

ва во можноста од губење на веќе стекнати права од 

работен однос, како последица од неисполнување на 

посебните услови од новиот закон.  

Конкретно, негативните последици од недоставува-

њето на докази за исполнување на новопредвидените 

посебни услови, се изразени како можност од прерас-

поредување на работно место за едно ниво пониско од 

работното место кое вработениот го имал на 13 февру-

ари 2014 година (ден на влегување во сила на новиот 

закон), што значи вработениот во вакви случаи го губи 

звањето кое го имал не само до отпочнување на приме-
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ната на Законот (13 февруари 2015 година), туку и она 

звање кое го имал пред тоа, до влегувањето во сила на 

Законот (13 февруари 2014 година), а кое звање врабо-

тениот го стекнал на законит начин. 

За вработениот во службата кој го имал најниското 

звање во хиерархијата на звања на денот на отпочнува-

ње на примена на овој закон (13 февруари 2015 го-

дина), доколку не ги исполни новите посебни услови, 

со оспорените законски одредби се предвидуваат по-

следици од намалување на платата во износ од 10%, 

бидејќи не може да добие пониско работно место. Кон-

кретно ова се однесува за административните службе-

ници распоредени на работно место од влезно ниво В4 

(помлад соработник кое е најниско ниво од категорија-

та на стручни административни службеници) и Г4 

(помлад референт кое е најниско ниво од категоријата 

помошно-стручни административни службеници).   

Оттука произлегува дека вработените со промената 

на звањата од повисоко во пониско звање, како и оние 

со најниско звање, сите ќе добијат намалување на пла-

тата како директна последица од евентуалното недос-

тавување на докази за исполнување на новите посебни 

услови. 

Со ваквата определба на законодавецот регулирана 

со оспорените законски одредби, веќе заснованиот ра-

ботен однос се условува со нови посебни услови кои се 

издигнати на степен на општост имајќи го во вид нив-

ниот опфат, без да се има предвид дека во времето кога 

вработениот го засновал работниот однос, тие како оп-

што задолжителни за секое работно место, не биле 

предвидени. Оттука, новите посебни услови кои со За-

конот се предвидени како посебни услови за вработу-

вање во административната служба, од аспект на уре-

дените законски решенија, добиваат значење на услови 

за задржување на стекнатото работно место, звање и 

плата, што доведува до загрозување на правната сигур-

ност и легитимните очекувања на вработените по од-

нос на нивните стекнати права. 

Со овие оспорени законски решенија, според Су-

дот, вработениот кадар во административната служба 

пред воведувањето на новите посебни услови со Зако-

нот, се става во една друга димензија на опсервација на 

законодавецот од аспект на нивната стручност, дека 

тие се автоматски квалитативно зависни од исполнува-

ње на новите законски посебни услови, со степен на 

опфат за сите вработени (освен за административните 

службеници кои ќе остварат право на пензија во рок од 

десет години од денот на започнувањето со примената 

на овој закон), независно од нивните дотогашни струч-

ни способности, надградувани со искуството стекнато 

во текот на целокупниот работен стаж, од што произле-

гува дека нововостановените посебни услови, значат 

враќање на административниот службеник кој е веќе 

вработен, во состојба пред стекнување на нивните пра-

ва од работен однос во минатото. 

Ваквиот пристап на законодавецот, да задира со но-

ви посебни услови за вработување и на веќе вработени, 

чии правни односи од сферата на административното 

работење се настанати и реализирани во минатото, и 

чие неисполнување значи менување на правосилно 

окончани постапки од работен однос (вработување, 

распоредување на конкретно работно место и звање), 

според Судот, доведува до загрозување на правната си-

гурност на граѓаните, што е во спротивност на принци-

пот на владеењето на правото како темелна вредност 

на уставниот поредок на Република Македонија. 

Со Законот за административни службеници, по-

себните услови познавање на странски јазици и работа 

со компјутерски програми за канцелариско работење, 

се предвидени во целост за сите нивоа од категориите 

на административни службеници, од што произлегува 

дека неисполнувањето на посебните услови за конкрет-

но работно место, во суштина значи неисполнување на 

тие услови за секое работно место, со оглед дека тие се 

општо предвидени за сите нивоа и звања од соодветна 

категорија. 

Од содржината на вака уредените оспорени закон-

ски решенија, не произлегува јасна правна ситуација 

по однос на прашањето дали и до каде завршува потре-

бата за поседување на овие услови ако и за пониско 

рангираното место тие се бараат, а кадарот не ги оства-

рил. Ваквата состојба, според Судот, доведува до заг-

розување на правната сигурност на вработениот по од-

нос извесноста од задржување и на тоа пониско ниво 

на работно место, имајќи во вид дека за сите нивоа со-

одветно се предвидени посебните услови, што предиз-

викува дополнителна правна несигурност за вработе-

ните во поглед на нивниот понатамошен работен ста-

тус. 

Распоредувањето на работникот во непосредно по-

ниско ниво, со Законот за административни службени-

ци (член 74 став 2 алинеја 2), е предвидено како дис-

циплинска мерка за сторен дисциплински престап, по-

ради случаите наведени со член 73 од Законот (исто и 

со претходните прописи од оваа област). Неисполнува-

њето на новите посебни услови исто така повлекува из-

рекувањето на мерката распоредување на пониско ниво 

на работно место, од каде произлегува дека уредената 

можност од распоредување на пониско ниво на работ-

но место, всушност има значење на закана од трпење 

на такви последици, доколку нема да се исполнат рет-

роактивно уредените посебни услови, што за послед-

ица повлекува и помал личен доход. 

 Со предвидените мерки од оспорените одредби од 

новиот Закон за административни службеници, однап-

ред се прејудицира дека административниот службе-

ник од моментот на влегување во сила на новиот закон, 

нема да може успешно да ги извршува своите работи и 

работни задачи на работното место на кое се затекнал, 

па оттука произлегува дека мерката која може да се из-

рече поради неисполнување на новопредвидените по-

себни услови, се изрекува поради претпоставка од 

можно идно неквалитетно и неефикасно вршење на ра-

ботните обврски и задачи од страна на веќе вработени-

от административен службеник, заради околноста што 

тој не ги поседува доказите за бараните вештини, вове-

дени со новиот закон.  

Во услови кога и со новиот закон се предвидени од-

редби за оценување за тековното работење на админис-

тративните службеници, преку што се следи нивното 

успешно реализирање на нивните работни обврски, со 

оспорените законски одредби се создава состојба од-
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напред да се прејудицира дека неисполнувањето на но-

воуредените посебни услови, ќе значат послаб квали-

тет во нивното работење, без да се има предвид окол-

носта дека и со претходните закони од областа на ад-

министрацијата, тие исполниле услови потребни за 

непречено вршење на обврските во зависност од специ-

фиката на конкретното работно место уредено со актот 

за систематизација на работните места.  

Повратното важење на оспорените одредби од За-

конот, извесно е дека може да доведат до состојба за 

административните службеници кои во целокупното 

нивно досегашно работење, совесно, ажурно, квалитет-

но и успешно ги извршувале и продолжуваат да ги из-

вршуваат своите работни задачи и по влегувањето во 

сила на новиот закон, да бидат распоредени на пониско 

работно место и пониска плата, што може да има дес-

тимулирачки ефект за вработениот. 

Според Судот, неспорно е правото на законодаве-

цот да ги уредува условите за работа, истите да ги ме-

нува или надополнува, но, не во смисла на уредување 

што значи негирање на претходно предвидените и ис-

полнети услови и стекнати права и негирање на успеш-

носта на дотогашното работење на вработените, а ако 

се има предвид дека неисполнувањето на нововостано-

вените посебни услови, повлекува санкции за админис-

тративниот службеник кој нема да ги исполни, наведе-

ното всушност води кон таква состојба. 

Што се однесува до мислењето доставено од 

предлагачот на Законот, дека оспорените два члена од 

Законот за административни службеници, воопшто не 

се во спротивност со член 52 став 4 од Уставот на Ре-

публика Македонија доколку во целост е прифатена 

сервисната ориентација на администрацијата, како 

еден од темелните принципи на кои се базира системот 

на административното право, според Судот, неспорно е 

дека принципот на сервисна ориентација е значаен за 

граѓаните за да се овозможи тие ефикасно да ги оства-

руваат своите права. Меѓутоа Судот смета дека тоа не 

може да биде оправдан основ за воспоставување на по-

неповолно повратно дејство на Законот за администра-

тивните службеници. Законодавецот има право да уре-

дува нови посебни услови за работа во одделна област, 

во конкретниот случај областа на административната 

служба, меѓутоа, преминот од стариот во новиот ре-

жим на уредување на односите во правото, треба да се 

обезбеди на начин кој подразбира избраните мерки, од-

носно средства да бидат соодветни на целите и причи-

ните поради кои тие се предвидуваат, а притоа да не се 

доведе во прашање, или во поголем обем да не се заг-

рози правната сигурност и веќе стекнатите права и ин-

тереси на субјектите на кои тие се однесуваат. 

Според Судот, принципот на сервисна ориентација 

спрема граѓаните во целост не се исцрпува со воведу-

вањето на потребата од доставување на доказите за ис-

полнување на новите посебни услови, бидејќи во от-

суство на други потребни квалификации и вештини на 

вработениот (квалитетно, стручно, ажурно остварува-

ње на работни цели, креативност, иницијативност и за-

интересираност во работата, организациски вештини и 

друго), бараните докази за поседување на вештините за 

веќе вработените,  сами по себе не можат да бидат ис-

клучителна гаранција за нивно успешно и ефикасно ра-

ботење, туку напротив мерките намалување на висина-

та на личниот доход поради распоредување на пониско 

ниво на работно место и намалување на личниот доход 

од 10% за веќе вработените од најниско влезно ниво, 

според Судот, може да води кон тенденција од намалу-

вање на мотивираноста на вработените во администра-

цијата при извршувањето на нивните работни задачи. 

Оттука, по оцена на Судот, обврската што со оспо-

рениот член 108 став 1 од Законот им се наметнува на 

постојните вработени во административната служба, 

односно последиците од неисполнувањето на таквата 

обврска уредени со ставот 2 на наведениот член од За-

конот, не е пропорционална мерка со целите за кои е 

утврдена, со оглед дека претставува прекумерно огра-

ничување на нивните права и слободи, а и загрозување 

на нивната правна сигурност, како елемент на владее-

њето на правото, ако се има предвид последицата што 

оваа категорија на вработени ќе ја трпи доколку во ут-

врдениот рок не се стекнат со бараните сертификати со 

кои се докажува исполнување на новопредвидените по-

себни услови.  

Оспорениот член 108 став 3 од Законот уредува де-

ка намалувањето на платата во износ од 10% за адми-

нистративните службеници од влезно ниво, во секој 

момент може да се надмине, односно повторно службе-

никот да се стекне со износот кој го примал на име 

плата пред намалувањето, доколку во иднина ги прило-

жи бараните докази за исполнетост на посебните усло-

ви утврдени со новиот закон. 

Со оваа оспорена законска одредба, законодавецот 

уредил можност од воспоставување на поранешна сос-

тојба во поглед на платата за овој дел од администра-

тивните службеници, а ваквата можност не се однесува 

и за административните службеници кои поради неис-

полнување на новите посебни услови се распоредени 

на пониско ниво на работно место, а со тоа и на понис-

ка плата, при состојба доколку и тие како и админис-

тративните службеници од влезно ниво, успеат да ги 

исполнат посебните услови. На овој начин, според Су-

дот, административните службеници се ставени во не-

еднаква правна положба по однос на можностите за 

повторно стекнување на изгубени права, при состојба 

на подеднакво делување на административните служ-

беници, како што е дополнително исполнување на по-

себни услови.  

Понатаму од анализата на ставот 4 од оспорениот 

член 108 од Законот, произлегува исклучок од примена 

на одредбите од ставовите 1 и 2 од овој оспорен член 

од Законот. Исклучокот законодавецот го засновал на 

должината на рокот во кој административниот службе-

ник ќе оствари право на пензија, односно дека об-

врската за доставување докази за исполнетост на по-

себните услови, не важи за административните службе-

ници кои ќе остварат право на пензија во рок од десет 

години од денот на започнувањето со примената на 

овој закон. 

Според Судот, законодавецот во конкретниот слу-

чај, различно постапил за вработени кои се во еднаква 

правна положба во однос на обврската за исполнување 
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на посебните услови предвидени со новиот закон, од-

носно нееднакво постапил за лица со ист статус и прав-

на состојба (сите се активно вработени во администра-

тивната служба и сите имаат стекнати права од работен 

однос). 

Со ваквите законски решенија се врши внатрешна 

поделба на единствената административна служба-ак-

тивно вработени, врз основа на периодот до пензиони-

рање, на начин што законодавецот едните ги издвоил, 

овозможувајќи им и понатаму да ги вршат работите на 

работните места на кои се затекнати, што не се однесу-

ва за останатите вработени, а и тие како и претходните, 

вршат работи на работните места на кои се затекнати 

пред воведувањето на новите посебни услови со Зако-

нот.  

Во оваа смисла Судот смета дека должината на ро-

кот за остварување на право на пензија, не може да би-

де оправдан и легитимен основ за различен третман на 

административните службеници во поглед на воспоста-

вувањето на новите посебни услови. Пропишаниот рок 

до остварување на правото на пензија, во случајов соз-

дава неоснована категоризација на единствената актив-

на административна служба, а со тоа и нелегитимно 

спречување на едните да можат исто како и другите да 

ги уживаат стекнатите права од работен однос, пред 

воведувањето на новите посебни услови со Законот. 

Оттука, според Судот, со ставот 4 на оспорениот 

член 108 од Законот, се повредува и едно од основните 

слободи и права на човекот и граѓанинот, односно пра-

вото на еднаквост на граѓаните пред Уставот и зако-

ните, утврдено со член 9 од Уставот на Република Ма-

кедонија.  

   

Од анализата на оспорениот член 109 од Законот, 

произлегува дека новоуредениот посебен услов-пот-

врда за испит за административно управување, кој е 

пропишан како посебен услов за вработување на рако-

водни административни службеници, а тоа се админис-

тративни службеници од категоријата Б (државен со-

ветник, раководител на сектор, помошник раководител 

на сектор и раководител на одделение), ќе стане посе-

бен услов за вработување, две години од денот на за-

почнувањето со примената на овој закон (став 1). 

Понатаму од анализата на овој оспорен член од За-

конот, произлегува дека вработениот кој пред влегува-

њето во сила на новиот закон бил раководен админис-

тративен службеник, е должен да достави потврда за 

положен испит за административно управување, нај-

доцна во рок од две години од денот на започнувањето 

со примена на новиот закон. Доколку вработениот ад-

министративен службеник, не го исполни овој посебен 

услов за вработување на административен службеник 

од категоријата Б, ќе биде распореден на работно место 

од категоријата В-стручни административни службени-

ци (советник, виш соработник, соработник, помлад со-

работник) (став 2).  

Според ставот 3 на оспорениот член 109 од Зако-

нот, ставот 2 на членот од Законот, не важи за адми-

нистративните службеници од категоријата Б кои ќе 

остварат право на пензија во рок од десет години од де-

нот на започнувањето со примената на овој закон. 

Имајќи предвид дека и од аспект на уредувањето со 
оспорениот член 109 ставови 1 и 2 од Законот, Законот 
има повратно дејство, кое не е поповолно за граѓаните 
поради уредената можност од губење на стекнато пра-
во од работен однос, како и ставање на граѓаните во не-
еднаква правна положба пред Уставот и законите, што 
произлегува од ставот 3 на оспорениот член 109 од За-
конот, погоре изнесеното правно мислење по однос на 
оспорениот член 108 од Законот, соодветно се однесу-
ва и за оспорениот член 109 од Законот.  

Во однос на ставот 5 од оспорениот член 108 и ста-
вот 4 од оспорениот член 109 од Законот, со кои се 
уредува рокот во кој Државниот управен инспекторат 
ќе врши надзор врз спроведувањето на одредбите од 
оспорените законски членови, тие се како целина и во 
врска со одредбите од оспорените членови од Законот, 
следствено на што тие ја следат нивната правна суд-
бина, од кои причини Судот не се впушти во нивна по-
себна елаборација по однос нивната уставна оправда-
ност. 

6. Имајќи го предвид погоре наведеното, Судот 
оцени дека членот 108 и членот 109 од Законот за ад-
министративни службеници, не се во согласност со од-
редбите од член 8 став 1 алинеја 3, член 9, член 51 и 
член 52 став 4 од Уставот.  

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од Одлуката.  

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот, Елена Гошева и судиите: д-р Наташа 
Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ива-
новски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме 
Старова и Владимир Стојаноски.  

 
У.бр.74/2014 Претседател 

29 јуни 2016 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 
 
    

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ 
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

3202. 
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 80 став 

6, член 82 став 1 алинеја 5 и член 83 од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медумски услуги („Службен вес-
ник на Република Македонија― бр.184/13, 13/14, 44/14, 
101/14, 132/14), а во врска со член 15 ставови 1, 5 и 6 
од Законот за медиуми („Службен весник на Република 
Македонија― бр.184/14 и 13/14), член 126 и член 127 од 
Законот за општата управна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија‖ бр. 38/05, 110/08 и 
51/11), член 141 од Законот за општата управна поста-
пка („Службен весник на Република Македонија‖ 
бр.124/15) и член 14 од Законот за управните спорови 
(„Службен весник на Република Македонија― бр.62/06 
и 150/10), постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-346 од 
23.06.2016 година, за покренување постапка за одзема-
ње на дозволата за радио емитување, на Трговското ра-
диодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, а 
согласно Заклучокот, бр.02-3479/3 од 8.7.2016 година, 
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги, на 26-та седница одржана на 8.7.2016 го-
дина донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАДИО ЕМИ-

ТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО 

ДРУШТВО РАДИО ОХРИД ДОО ОХРИД 

 

1. Се одзема дозволата, бр.08-114 од 5.1.2015 годи-

на за радио емитување на Трговското радиодифузно 

друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, поради тоа што 

издавачот на медиумот и во дополнителниот рок не ги 

изврши обврските предвидени со член 15 став 1 и став 

5 од Законот за медиуми, а во врска со член 15 став 6 

од истиот Закон, со што по издавањето на дозволата 

настанале околности што претставуваат законски преч-

ки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.  

2. Надоместокот што е платен за годината во која 

на радиодифузерот му е одземена дозволата за радио 

емитување, односно за годината во која престана нејзи-

ната важност не се враќа. 

3. Оваа Одлука е конечна. 

4. Оваа Одлука да се објави во „Службен весник на 

Република Македонија‖, на веб страницата на Агенци-

јата и во два дневни весници, од кој едниот дневен вес-

ник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а 

го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република 

Македонија. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

     

Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХ-

РИД ДОО Охрид, е имател на дозвола за радио емиту-

вање бр.08-114 од 5.1.2015 година, за емитување преку 

терестријален предавател, на локално ниво за Општина 

Охрид, програмски сервис говорно музичко радио со 

претежно информативен општ формат на македонски 

јазик. 

Согласно член 15 став 1 од Законот за медиуми 

(„Службен весник на Република Македонија― бр.184/13 

и 13/14), радиодифузерите се должни до 31 март во те-

ковната година на посебен образец пропишан од стра-

на на Агенцијата, да ѝ достават податоци за сопстве-

ничката структура, одговорниот уредник/уредници, из-

ворите на финансирање на радиодифузерот во претход-

ната година (реклами, спонзорство, продажба на сод-

ржини, услуги обезбедени на трети  страни и слично), 

остварени вкупни приходи и расходи во претходната 

година од обезбедување на дејноста и податоци за про-

сечната гледаност или слушаност во претходната го-

дина. 

Согласно член 15 став 5 од Законот за медиуми, ра-

диодифузерите се должни до Агенцијата да достават 

писмен извештај, за спроведување на обврските ут-

врдени во дозволата за радио или телевизиско емиту-

вање, а особено за спроведувањето на програмскиот 

концепт, најдоцна до 31 март во тековната година. Во 

прилог на извештајот се доставува и информација за 

техничките средства преку кои се емитува или рееми-

тува нивниот програмски сервис во Република Македо-

нија или надвор од неа. Писмениот извештај се доста-

вува на образец кој го пропишува Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги.   

Членот 15 став 6 од Законот за медиуми, пропишу-

ва дека надлежното регулаторно тело односно Агенци-

јата писмено ќе го опомене издавачот на медиумот кој 

нема да ги изврши обврските предвидени со овој член 

и ќе му даде дополнителен рок кој не може да биде 

пократок од 45 дена, а во кој издавачот на медиумот ќе 

биде должен да ги изврши обврските од овој член. До-

колку издавачот на медиум и во дополнителниот рок 

не ги изврши обврските предвидени со овој член, над-

лежното регулаторно тело ќе ја одземе дозволата за те-

левизиско или радио емитување согласно Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Агенцијата на ден 15.4.2016 година, поради недос-

тавување на податоци во рок и на начин утврден во 

член 15 став 1 од Законот за медиуми, на Трговското 

радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, 

му достави Решение за преземање мерка – опомена Уп 

1 бр.03-250, со кое писмено го опомена радиодифузе-

рот и му наложи во рок од 45 (четириесет и пет) дена 

од денот на приемот на Решението да го усогласи свое-

то работење со одредбите од Законот за медиуми, од-

носно заклучно до 2.6.2016.  

За непочитување на член 15 став 5 од Законот за 

медиуми, Агенцијата на Трговското радиодифузно 

друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид му изрече и Ре-

шение за изрекување мерка – опомена, Уп 1 бр.03—254 

од 18.4.2016 година и му наложи во рок од 45 (четирие-

сет и пет) дена од денот на приемот на Решението да го 

усогласи своето работење со одредбите од Законот за 

медиуми, односно заклучно 3.6.2016 година. 

Со цел да се констатира дали радиодифузерот по-

стапил по напред цитираните Решенија за преземање 

мерка – опомена, Агенцијата на 13 и 15 јуни 2016 го-

дина, изврши контролен административен надзор. 

Врз основа на Писмениот извештај за извршен ад-

министративен надзор бр.03-3201/1 од 15.6.2016 годи-

на се констатираше дека радиодифузерот не ја извршил 

обврската од член 15 став 1 од Законот за медиуми и во 

дополнителниот рок од 45 дена којшто му го даде 

Агенцијата, односно дека не постапил по Решението за 

преземање мерка – опомена бр.03-250 од 15.4.2016 го-

дина. 

 Исто така, врз основа на Писмениот извештај за из-

вршен административен надзор бр.10-3213/1 од 

15.6.2016 година се констатираше дека субјектот на 

надзорот (радиодифузерот) не постапил по Решението 

за изрекување мерка – Уп1 бр.03-254 од 18.4.2016 го-

дина, односно и во дополнителниот рок од 45 дена од 

денот на приемот на решението, не доставил до 

Агенцијата писмен извештај за спроведување на об-

врските утврдени во дозволата за радио емитување за 

2015 година, ниту информација за техничките средства 

преку кои се емитува или реемитува неговиот програ-

мски сервис во РМ или надвор од неа, со што продол-

жил да не ги почитува обврските од член 15 став 5 од 

Законот за медиуми. 

Согласно член 29 став 2 од Законот за медиуми, 

мерките кои Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги може да ги преземе, а кои се утврдени 

во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги, соодветно се применуваат и во случај на повреда 

на одредбите од Законот за медиуми.  
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Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека до-

колку се констатира непочитување на одредбите од За-

конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 

подзаконските акти, донесени врз основа на него, како 

и на условите и обврските утврдени со дозволата и 

другите акти на Агенцијата, против издавачот на ме-

диум, директорот на Агенцијата може да преземе мер-

ка односно да достави предлог до Советот на Агенција-

та за одземање на дозволата.  

Согласно член 80 став 6 од Законот за аудио и ауди-

овизуелни медиумски услуги, надоместоците што се 

платени за годината во која на радиодифузерите им е 

одземена дозволата за телевизиско или радио емиту-

вање, односно за годината во која престанала нејзината 

важност не се враќаат.    

Согласно член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 

весник на Република Македонија‖ бр.184/13 , 13/14, 

44/14, 101/14, 132/14), Агенцијата ќе ја одземе дозвола-

та за телевизиско или радио емитување, пред истекот 

на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радио-

дифузерот од регистарот на радиодифузери, по прет-

ходно доставено писмено известување, доколку по из-

давањето на дозволата настанат околности што прет-

ставуваат законски пречки за имателот на дозволата да 

ја врши дејноста. 

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно 

која издавачот на медиумот, ТРД РАДИО ОХРИД 

ДОО Охрид, и во дополнителниот рок не ги изврши об-

врските предвидени со член 15 став 1 и став 5 од Зако-

нот за медиуми („Службен весник на Република Маке-

донија‖ бр.184/13 и 13/14), Директорот на Агенцијата,   

д-р Зоран Трајчевски, во согласност со член 15 став 6 

од Законот за медиуми, член 83 став 1 и став 2 и член 

82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуел-

ни медиумски услуги („Службен весник на Република 

Македонија― бр.184/14, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), 

достави Предлог Уп1 бр.08-346 од 23.6.2016 година за 

покренување постапка за одземање на дозволата за ра-

дио емитување на ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, 

бр.08-114 од 5.1.2015 година.  

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги на 24-та седница одржана на ден 

24.6.2016 година, со Заклучок, бр. 02-3256/5 од 

24.6.2016 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-346 

од 23.6.2016 година, за покренување постапка за одзе-

мање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО 

ОХРИД ДОО Охрид, доставен од предлагачот, Дирек-

тор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски. 

Во врска со покренатата постапка за одземање на 

дозволата на ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, бр.08-

114 од 5.1.2015 година, а согласно член 82 став 1 али-

неја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Агенцијата достави Известување до наведени-

от радиодифузер Уп1 бр.08-346 од 24.6.2016 година, во 

кое му беше укажано дека доколку не ги исполни об-

врските од член 15 став 1 и став 5 од Законот за меди-

уми, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) 

дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот 

на Агенцијата, Уп1 бр.08-346 од 23.6.2016 година, ќе 

донесе Одлука за одземање на дозволата за радио еми-

тување на ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, по што 

согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиови-

зуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде из-

бришан од регистарот на радиодифузери. 

Известувањето Уп1 бр.08-346 од 24.6.2016 година, 

беше испратено до радиодифузерот ТРД РАДИО ОХ-

РИД ДОО Охрид  на ден 24.6.2016 година, во писмена 

форма преку „Македонска пошта― Скопје (и примено 

на ден 25.6.2016 година), како и во електронска форма 

на ден 6.7.2016 година. 

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен 

во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на 

Директорот за покренување постапка за одземање на 

дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од 

вкупниот број членови на Советот. 

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата ТРД 

РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, бр.08-114 од 5.1.2015 го-

дина, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на 

приемот на Предлогот Уп1 бр.08-346 од 23.6.2016 го-

дина од страна на Советот на Агенцијата, не ja исполни 

обврскaтa предвиденa во член 15 став 1 и став 5 од За-

конот за медиуми, Советот на Агенцијата врз основа 

член 15 став 6 од Законот за медиуми и член 82 став 1 

алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги, а согласно Заклучокот на Агенцијата, 

бр.02-3479/3 од 8.7.2016 година, донесе Одлука со која 

Агенцијата ја одзема дозволата на ТРД РАДИО ОХ-

РИД ДОО Охрид, бр.08-114 од 5.1.2015 година, пред 

истекот на рокот за којшто е издадена дозволата, со 

што Директорот на Агенцијата согласно член 23 став 1 

алинеја 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги ќе донесе Решение со кое ТРД РАДИО 

ОХРИД ДОО Охрид, ќе се избрише од регистарот на 

радиодифузери.  

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизу-

елни медумски услуги, Одлуката за одземање на дозво-

ла за телевизиско или радио емитување е конечна, а 

против истата имателот на дозволата има право да под-

несе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од де-

нот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот 

суд е итна.  

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука 

како во диспозитивот. 

     

Уп1 Бр.08-346 Агенција за аудио и 

8 јули 2016 година аудиовизуелни медиумски услуги 

Скопје Претседател на Советот, 

 Лазо Петрушевски, с.р. 

      

Упатство за правно средство: Оваа Одлука за од-

земање на дозволата за радио емитување на ТРД РА-

ДИО ОХРИД ДОО Охрид, е конечна. Против одлуката 

за одземање на дозволата, ТРД РАДИО ОХРИД ДОО 

Охрид, има право да поднесе тужба до надлежен суд во 

рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.  
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Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 80 став 

6, член 82 став 1 алинеја 5 и член 83 од Законот за ау-

дио и аудиовизуелни медумски услуги („Службен вес-

ник на Република Македонија― бр.184/13, 13/14, 44/14, 

101/14, 132/14), а во врска со член 15 ставови 1, 5 и 6 

од Законот за медиуми („Службен весник на Република 

Македонија― бр.184/14 и 13/14), член 126 и член 127 од 

Законот за општата управна постапка (―Службен вес-

ник на Република Македонија‖ бр.38/05, 110/08 и 

51/11), член 141 од Законот за општата управна поста-

пка („Службен весник на Република Македонија‖, 

бр.124/15) и член 14 од Законот за управните спорови 

(„Службен весник на Република Македонија― бр.62/06 

и 150/10), постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-347 од 

23.06.2016 година, за покренување постапка за одзема-

ње на дозволата за радио емитување, на Друштвото за 

радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, а сог-

ласно Заклучокот, бр.02-3479/2 од 8.7.2016 година, Со-

ветот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги, на 26-та седница одржана на 8.7.2016 годи-

на донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАДИО 

ЕМИТУВАЊЕ  НА ДРУШТВОТО ЗА РАДИО  

ДИФУЗИЈА ДИ-ЏЕЈ СЛАВЕ ДООЕЛ СТРУГА 

 

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.08-123 од 5.1.2015 го-

дина за радио емитување на Друштвото за радио дифу-

зија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, поради тоа што из-

давачот на медиумот и во дополнителниот рок не ги 

изврши обврските предвидени со член 15 став 1 и став 

5 од Законот за медиуми, а во врска со член 15 став 6 

од истиот Закон, со што по издавањето на дозволата 

настанале околности што претставуваат законски преч-

ки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.  

2. Надоместокот што е платен за годината во која 

на радиодифузерот му е одземена дозволата за радио 

емитување, односно за годината во која престана нејзи-

ната важност не се враќа. 

3. Оваа Одлука е конечна. 

4. Оваа Одлука да се објави во „Службен весник на 

Република Македонија‖, на веб страницата на Агенци-

јата и во два дневни весници, од кој едниот дневен вес-

ник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а 

го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република 

Македонија. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

     

Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДОО-

ЕЛ Струга, е имател на дозвола за радио емитување 

бр.08-123 од 5.1.2015 година, за емитување преку те-

рестријален предавател, на локално ниво за Општина 

Струга, програмски сервис  музичко-говорно радио од 

општ формат на македонски јазик. 

Согласно член 15 став 1 од Законот за медиуми 

(„Службен весник на Република Македонија― бр.184/13 

и 13/14), радиодифузерите се должни до 31 март во те-

ковната година на посебен образец пропишан од стра-

на на Агенцијата, да ѝ достават податоци за сопстве-

ничката структура, одговорниот уредник/уредници, из-

ворите на финансирање на радиодифузерот во претход-

ната година (реклами, спонзорство, продажба на сод-

ржини, услуги обезбедени на трети  страни и слично), 

остварени вкупни приходи и расходи во претходната 

година од обезбедување на дејноста и податоци за про-

сечната гледаност или слушаност во претходната го-

дина. 

Согласно член 15 став 5 од Законот за медиуми, ра-

диодифузерите се должни до Агенцијата да достават 

писмен извештај, за спроведување на обврските ут-

врдени во дозволата за радио или телевизиско емиту-

вање, а особено за спроведувањето на програмскиот 

концепт, најдоцна до 31 март во тековната година. Во 

прилог на извештајот се доставува и информација за 

техничките средства преку кои се емитува или рееми-

тува нивниот програмски сервис во Република Македо-

нија или надвор од неа. Писмениот извештај се доста-

вува на образец кој го пропишува Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги.   

Членот 15 став 6 од Законот за медиуми, пропишу-

ва дека надлежното регулаторно тело односно Агенци-

јата писмено ќе го опомене издавачот на медиумот кој 

нема да ги изврши обврските предвидени со овој член 

и ќе му даде дополнителен рок кој не може да биде 

пократок од 45 дена, а во кој издавачот на медиумот ќе 

биде должен да ги изврши обврските од овој член. До-

колку издавачот на медиум и во дополнителниот рок 

не ги изврши обврските предвидени со овој член, над-

лежното регулаторно тело ќе ја одземе дозволата за те-

левизиско или радио емитување согласно Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Агенцијата на ден 15.4.2016 година, поради недос-

тавување на податоци во рок и на начин утврден во 

член 15 став 1 од Законот за медиуми, на Друштвото за 

радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, му дос-

тави Решение за преземање мерка – опомена Уп 1 

бр.03-247, со кое писмено го опомена радиодифузерот 

и му наложи во рок од 45 (четириесет и пет) дена од 

денот на приемот на Решението да го усогласи своето 

работење со одредбите од Законот за медиуми, однос-

но заклучно до 2.6.2016.  

За непочитување на член 15 став 5 од Законот за 

медиуми, Агенцијата на Друштвото за радио дифузија 

ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга му изрече и Решение за 

изрекување мерка – опомена, Уп 1 бр. 03-246 од 

15.4.2016 година и му наложи во рок од 45 (четириесет 

и пет) дена од денот на приемот на Решението да го 

усогласи своето работење со одредбите од Законот за 

медиуми, односно заклучно 2.6.2016 година. 

Со цел да се констатира дали радиодифузерот по-

стапил по напред цитираните Решенија за преземање 

мерка – опомена, Агенцијата на 13 и 15 јуни 2016 го-

дина, изврши контролен административен надзор. 
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Врз основа на Писмениот извештај за извршен ад-

министративен надзор бр.03-3200/1 од 15.6.2016 годи-

на се констатираше дека радиодифузерот не ја извршил 

обврската од член 15 став 1 од Законот за медиуми и во 

дополнителниот рок од 45 дена којшто му го даде 

Агенцијата, односно дека не постапил по Решението за 

преземање мерка – опомена бр.03-247 од 15.4.2016 го-

дина. 

Исто така, врз основа на Писмениот извештај за из-

вршен административен надзор бр.10-3212/1 од 

15.6.2016 година се констатираше дека субјектот на 

надзорот (радиодифузерот) не постапил по Решението 

за изрекување мерка – Уп1 бр.03-246 од 15.4.2016 го-

дина, односно и во дополнителниот рок од 45 дена од 

денот на приемот на решението, не доставил до 

Агенцијата писмен извештај за спроведување на об-

врските утврдени во дозволата за радио емитување за 

2015 година, ниту информација за техничките средства 

преку кои се емитува или реемитува неговиот програ-

мски сервис во РМ или надвор од неа, со што продол-

жил да не ги почитува обврските од член 15 став 5 од 

Законот за медиуми. 

Согласно член 29 став 2 од Законот за медиуми, 

мерките кои Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги може да ги преземе, а кои се утврдени 

во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги, соодветно се применуваат и во случај на повреда 

на одредбите од Законот за медиуми.  

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека до-

колку се констатира непочитување на одредбите од За-

конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 

подзаконските акти, донесени врз основа на него, како 

и на условите и обврските утврдени со дозволата и 

другите акти на Агенцијата, против издавачот на ме-

диум, директорот на Агенцијата може да преземе мер-

ка односно да достави предлог до Советот на Агенција-

та за одземање на дозволата.  

Согласно член 80 став 6 од Законот за аудио и ауди-

овизуелни медиумски услуги, надоместоците што се 

платени за годината во која на радиодифузерите им е 

одземена дозволата за телевизиско или радио емиту-

вање, односно за годината во која престанала нејзината 

важност не се враќаат.    

Согласно член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 

весник на Република Македонија‖ бр.184/13, 13/14, 

44/14, 101/14, 132/14), Агенцијата ќе ја одземе дозвола-

та за телевизиско или радио емитување, пред истекот 

на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радио-

дифузерот од регистарот на радиодифузери, по прет-

ходно доставено писмено известување, доколку по из-

давањето на дозволата настанат околности што прет-

ставуваат законски пречки за имателот на дозволата да 

ја врши дејноста. 

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно 

која издавачот на медиумот, ДРД ДИ-ЏЕЈ Славе ДОО-

ЕЛ Струга, и во дополнителниот рок не ги изврши об-

врските предвидени со член 15 став 1 и став 5 од Зако-

нот за медиуми („Службен весник на Република Маке-

донија‖ бр.184/13 и 13/14), Директорот на Агенцијата, 

д-р Зоран Трајчевски, во согласност со член 15 став 6 

од Законот за медиуми, член 83 став 1 и став 2 и член 

82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуел-

ни медиумски услуги („Службен весник на Република 

Македонија― бр.184/14, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), 

достави Предлог Уп1 бр.08-347 од 23.6.2016 година за 

покренување постапка за одземање на дозволата за ра-

дио емитување на ДРД ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, 

бр.08-123 од 5.1.2015 година.  

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги на 24-та седница одржана на ден 

24.6.2016 година, со Заклучок, бр. 02-3256/4 од 

24.6.2016 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-347 

од 23.6.2016 година, за покренување постапка за одзе-

мање на дозволата за радио емитување на ДРД   ДИ-

ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, доставен од предлагачот, 

Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски. 

Во врска со покренатата постапка за одземање на 

дозволата на ДРД ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, 

бр.08-123 од 5.1.2015 година, а согласно член 82 став 1 

алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги, Агенцијата достави Известување до на-

ведениот радиодифузер Уп1 бр.08-347 од 24.6.2016 го-

дина, во кое му беше укажано дека доколку не ги ис-

полни обврските од член 15 став 1 и став 5 од Законот 

за медиуми, Советот на Агенцијата во рок од 15 (пет-

наесет) дена од денот на приемот на Предлогот на Ди-

ректорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-347 од 23.6.2016 го-

дина, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за ра-

дио емитување на ДРД ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, 

по што согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе 

биде избришан од регистарот на радиодифузери. 

Известувањето Уп1 бр.08-347 од 24.6.2016 година, 

беше испратено до радиодифузерот ДРД ДИ-ЏЕЈ Сла-

ве ДООЕЛ Струга на ден 24.6.2016 година, во писмена 

форма преку „Македонска пошта― Скопје (и примено 

на ден 25.6.2016 година), како и во електронска форма 

на ден 6.7.2016 година. 

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен 

во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на 

Директорот за покренување постапка за одземање на 

дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од 

вкупниот број членови на Советот. 

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата ДРД 

ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, бр.08-123 од 5.1.2015 

година, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на 

приемот на Предлогот Уп1 бр.08-347 од 23.6.2016 го-

дина од страна на Советот на Агенцијата, не ja исполни 

обврскaтa предвиденa во член 15 став 1 и став 5 од За-

конот за медиуми, Советот на Агенцијата врз основа 

член 15 став 6 од Законот за медиуми и член 82 став 1 

алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги, а согласно Заклучокот на Агенцијата, 

бр.02-3479/2 од 8.7.2016 година, донесе Одлука со која 

Агенцијата ја одзема дозволата на ДРД ДИ-ЏЕЈ Славе 
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ДООЕЛ Струга, бр.08-123 од 5.1.2015 година, пред ис-

текот на рокот за којшто е издадена дозволата, со што 

Директорот на Агенцијата согласно член 23 став 1 али-

неја 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги ќе донесе Решение со кое ДРД ДИ-ЏЕЈ Славе 

ДООЕЛ Струга, ќе се избрише од регистарот на радио-

дифузери.  

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизу-

елни медумски услуги, Одлуката за одземање на дозво-

ла за телевизиско или радио емитување е конечна, а 

против истата имателот на дозволата има право да под-

несе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од де-

нот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот 

суд е итна.  

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука 

како во диспозитивот. 

 

Уп1 Бр.08-347 Агенција за аудио и 

8 јули 2016 година аудиовизуелни медиумски услуги 

Скопје Претседател на Советот, 

 Лазо Петрушевски, с.р. 

       

Упатство за правно средство: Оваа Одлука за од-

земање на дозволата за радио емитување на ДРД ДИ-

ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, е конечна. Против одлуката 

за одземање на дозволата, ДРД ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ 

Струга, има право да поднесе тужба до надлежен суд 

во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.  

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3204. 

Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ‖ бр. 16/11, 136/11, 

79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 

и 53/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен 

весник на РМ‖ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 

98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 

34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14, 

129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот 

за данокот на додадена вредност („Службен весник на 

РМ‖ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 

33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 

133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 

112/14 , 130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), Законот 

за животната средина („Службен весник на РМ― бр. 

53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 

124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 

129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата за начинот на ут-

врдување, пресметување и уплатување на надоместо-

кот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-

вати што се плаќаат при увоз и/или производство на 

нафтени деривати („Службен весник на РМ― бр. 138/09 

и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

11.7.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 25,268 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 26,935 
  

б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 25,013 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 24,510 
  
г) Мазут ден/кг 

- М-1 НС до 18,128 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 
   

а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 61,00 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 63,00 

  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 49,00 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 37,50 
  
г) Мазут ден/кг 

- М-1 НС до 22,913 
 
Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката ―г‖ и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 

ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 

0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,080 

  

б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 

  

в) Масло за горење ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 

  

г) Мазут ден/кг 

- М-1 НС до 0,050 

 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

 

а) Моторни бензини ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,890 

  

б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 

  

в) Масло за горење ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 

  

г) Мазут ден/кг 

- М-1 НС до 0,740 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 21,757 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 21,785 

  

б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,482 

  

в) Масло за горење ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230 

  

г) Мазут ден/кг 

- М-1 НС до 0,100 

 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 12.7.2016 го-

дина и истата ќе се објави во ―Службен весник на Ре-

публика Македонија‖ и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 02-1286/1  

11 јули 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

3205. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 

член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-

ник на РМ― бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 

151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16) и член 32 

од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски 

дејности („Службен весник на РМ― бр. 143/11, 78/13 и 

33/15), постапувајќи по барањето на Трговското друш-

тво за производство на електрична енергија ПЕЛАГО-

НИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Логоварди Битола, за влегува-

ње во сила  на лиценца за производство на електрична 

енергија на седницата одржана на ден 6.7.2016 година, 

донесе 



11 јули 2016  Бр. 127 - Стр. 29 

 
 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-

ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата на Трговското друштво за производ-

ство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ 

ДООЕЛ Логоварди Битола, со седиште на ул. „1― бр.3 

Логоварди Битола, за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија од биогасна елек-

тро централа „Породин― прва фаза од 1 MW издадена 

со Одлука УП1 бр. 07-104/15 од 31.12.2015 година, 

(„Службен весник на РМ― бр. 1/16 од 5.1.2016 година) 

влегува во сила.  
2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија―. 

 
УП1 Бр. 07-104/15  
6 јули 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                        Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Трговското друштво за производство на електрична 

енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Логоварди 
Битола, со седиште на ул. „1― бр.3 Логоварди Битола 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 260.01.1/15 

 

4. Датум на издавање 
6.7.2016 година 

 

5. Датум на важење 
6.7.2041 година 

 

6. Број на деловниот субјект – 6873731 

 

7. Единствен даночен број – 4002013532734 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 

смета производство на електрична енергија што носи-

телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 

биогасна електро централа, во обем согласно технички-

те карактеристики на производниот капацитет. 

9.   Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во биогасна централа „Породин― на КП 

636/2, КП 638/1, КП 847 и КП 820 во КО Породин, во 

општина Битола. 

 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел од оваа лиценца.  

 

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-

ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за  енергетика.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца     

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на носителот 

на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, заштита на работниците, заштита на техничките 

средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-

вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-

ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-

рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-

ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-

дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-

лука за одобрување на користење на повластена тарифа 

за откупување на целокупната произведена електрич-

ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 

Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 

Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-

куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-

гија до точката на прием во системот за дистрибуција 

на електрична енергија; 
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- обезбеди достапност на планираната електрична 

моќност и енергија до точката на прием во системот за 

дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 

енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 

електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

новите за одржување и планираната расположливост 

до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-

ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-

ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

 

13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 

производство на електрична енергија, носителот на ли-

ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 

функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 

енергетика да поднесе План за одржување на произ-

водните капацитети за период од пет години, годишна 

програма за реализација на планот, како и мислење за 

услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 

вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 

особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 

капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-

цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 

 

14. Обврска за информирање 

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 

пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-

трична енергија  односно снабдувачот со електрична 

енергија во краен случај како и носителот на лиценца 

за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

трична енергија, сите потребни податоци и информа-

ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-

врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-

ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-

ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 

правила. 

 

15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

16. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-

ловните податоци и информации кои при вршењето на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-

трична енергија. 

 

17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-

телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-

изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 

произведената и испорачаната електрична енергија на 

точка на прием во системот за дистрибуција на елек-

трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-

метраење на планираните и непланираните прекини, 

како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 

производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 

- извештај за промените во главнината,  

- извештај за паричните текови, 

- применетите сметководствени политики, и 

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 

3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 

- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 

хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-

гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење, 
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- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 

- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-

тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-

ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 

дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-

лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 

на услугата. 

 

18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 

квартални извештаи за количините на произведената и 

испорачаната електрична енергија на точка на прием 

во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност производство на 

електрична енергија. 

 

19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-

несе План за физичка заштита на производните капаци-

тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 

комисија за енергетика.  

 

21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 

непосреден увид во целокупната документација, како и 

пристап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-

ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

22. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно пропишаниот правилник за снабдување со 

електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-

тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-

ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-

ната електрична енергија во определен временски пе-

риод. 

 

23. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

24. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

                                                                        Прилог 2  

 

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА БИОГАСНА 

ЕЛЕКТРО ЦЕНТРАЛА „Породин ― – прва фаза 1МW 

 

- број на производни единици (агрегати):...........еден 

- проценет животен век...............................40 години 

- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 

· производител ............................STAMPFORDe 

· тип ………………......... Jenbacher J 320 GS V1 

· број на генераторски единици...........................еден 

· активна моќност.........................................1063 кW,  

·  cosφ………………………………………........0.8 

· номинална брзина на вртење...................1500 RPM 

· еден генератор за преработка на отпад.........63 кW  

- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 

· тип .........................................................трофазен сув 

· преносен однос.....................................0,4 /20 kV/kV 

· моќност.................................................. 1.600 kVA 

· фреквенција..........................................50 Hz   
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

3206. 
Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната 

статистика („Службен весник на Република Македонија― 
бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16) 
Државниот завод за статистика го утврдува и објавува 

 
О Б Ј А В А 

ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА  
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Индексот на трошоците на животот во Република 

Македонија во првото полугодие од 2016 година (пе-
риод: јануари-јуни 2016 година), во однос на второто 
полугодие од 2015 година (период: јули-декември 2015 
година), изнесува - 0,1%. 

 
 Директор, 

 Лидија Костовска, с.р. 

 

3207. 

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-

донија― бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 

27/16), Државниот завод за статистика го утврдува и 

објавува 

 

О Б Ј А В А 

ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ 

НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2016 ГОДИНА 

 

Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-јуни 2016 година, во однос на 

просечните цени на мало во 2015 година, изнесува - 

0,5%. 

 

 Директор, 

 Лидија Костовска, с.р. 
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