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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2833.

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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  ПРЕТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ОСНОВ НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ, ДАНОК ОД ДОБИВКА, ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК 
НА ДОХОД, ПРИДОНЕСИ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ КАКО И КАМАТИ И СПО-
РЕДНИ ДАНОЧНИ ДАВАЧКИ И ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ДЕНАРСКИ КРЕДИТИ ВО ТРАЕН ВЛОГ ВО 
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ  „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О.  СКОПЈЕ  

Се прогласува Законот за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на дода-
дена вредност, данок од добивка, персонален данок на доход, придонеси за пензиско и инвалидско осигурување 
како и камати и споредни даночни давачки и обврски по основ на денарски кредити во траен влог во Јавно прет-
пријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2013 година.
 
Бр. 07- 3228/1                                 Претседател

26 август 2013 година                 на Република Македонија,                      
      Скопје                               Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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З А К О Н
ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ОСНОВ НА ДАНОК 
НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ, ДАНОК ОД ДО-
БИВКА, ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД, ПРИ-
ДОНЕСИ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУ-
РУВАЊЕ КАКО И КАМАТИ И СПОРЕДНИ ДАНОЧ-
НИ ДАВАЧКИ И ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ДЕНАР-
СКИ КРЕДИТИ ВО ТРАЕН ВЛОГ ВО ЈАВНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ  
„МАКЕДОНСКИ ШУМИ“  П.О.  СКОПЈЕ  

Член 1
Со овој закон се уредува начинот и постапката за 

претворање на побарувањата на Република Македонија 
по основ на данок на додадена вредност, данок од до-
бивка, персонален данок на доход, придонеси за пензис-
ко и инвалидско осигурување,  како и камати и според-
ни даночни давачки и обврски по основ на денарски 
кредити во траен влог во Јавното претпријатие за стопа-
нисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. 
Скопје. 

Член 2
Побарувања на Република Македонија од Јавното 

претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОН-
СКИ ШУМИ“ П.О. Скопје, во смисла на овој закон, се 
побарувања по основ на данок на додадена вредност, 
данок од добивка и персонален данок на доход со сос-
тојба на 31 декември 2009 година, придонеси за пензис-
ко и инвалидско осигурување за периодот од 2001 до 
2006 година и обврски по основ на денарски кредити за 
периодот од 2000 до 2012 година, како и споредните да-
ночни давачки и камати до денот на влегувањето во си-
ла на овој закон. 

Член  3
Споредните даночни давачки кои ќе се претворат 

во траен влог во Јавното претпријатие за стопанисува-
ње со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје до 
денот на влегувањето во сила на овој закон ќе имаат 
третман на признат трошок во даночниот биланс.

Член 4
Висината на главниот долг, каматите и споредните 

даночни давачки од главниот долг на Република Маке-
донија од Јавното претпријатие за стопанисување со 
шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје со запис-
ник ја утврдува комисија составена од претставници на 
органите на државната управа кои водат евиденција за 
утврдување и наплата на побарувањата и претставници 
од Јавното претпријатие за стопанисување со шуми 
„МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје. 

Член 5
Претворањето на побарувањето во траен влог во Јав-

ното претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕ-
ДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје по однос на придонеси-
те за пензиско и инвалидско осигурување се врши со 
уплата на долгуваниот износ на Јавното претпријатие 
за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ 
П.О. Скопје во Фондот за пензиско и инвалидско осигу-
рување на Македонија од страна на Владата на Репуб-
лика Македонија, а за уплатениот износ Владата го пре-
зема побарувањето спрема Јавното претпријатие за сто-
панисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. 
Скопје и истото го претвора во траен влог.

Член 6

Постапката за претворање на побарувањата на Ре-
публика Македонија во траен влог во Јавното претпри-
јатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ 
ШУМИ“ П.О. Скопје се врши со зголемување на сред-
ствата за основање на Јавното претпријатие за стопани-
сување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скоп-
је и упис во Централниот регистар на Република Маке-
донија.

Член 7
По уписот на зголемувањето на средствата за осно-

вање на Јавното претпријатие за стопанисување со шу-
ми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје во Централ-
ниот регистар на Република Македонија, престануваат 
паричните обврски на Јавното претпријатие за стопани-
сување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скоп-
је спрема Министерството за финансии по основ на гла-
вен долг и камати, Министерството за финансии - Упра-
ва за јавни приходи по основ на главен долг и споредни-
те даночни давачки од главниот долг и спрема Фондот 
за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија 
по основ на главен долг и камата, согласно со членови-
те 2 и 3 од овој закон.  

Член 8
Претворање на побарувањата на Република Македо-

нија во траен влог во Јавното претпријатие за стопани-
сување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скоп-
је не може да биде на штета на побарувањата на трети 
лица кои тие ги имаат спрема претпријатието.

Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

__________

L I GJ
PËR SHNDERRIMIN E KERKESAVE TË REPUBLI-
KES SË MAQEDONISE NË BAZE TË TATIMIT MBI 
VLEREN E SHTUAR, TATIMIT MBI FITIM, TATI-
MIT PERSONAL MBI TË ARDHURA, KONTRIBUTE-
VE PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR SI 
DHE KAMATAVE DHE DETYRIMEVE DHE OBLIGI-
MEVE TATIMORE DYTESORE NË BAZE TË KREDI-
VE NË DENARE NË DEPOZITE TË PERHERSHME 
NË NDERMARRJEN PUBLIKE PËR EKONOMIZIM 
ME PYJE  "PYJET E MAQEDONISE" P. P. SHKUP 

Neni 1
Me kete ligj rregullohen menyra dhe procedura për 

shnderrimin e kerkesave të Republikes së Maqedonise në 
baze të tatimit mbi vleren e shtuar, tatimit mbi fitim, tatimit 
personal mbi të ardhura, kontributeve për sigurim pensio-
nal dhe invalidor si dhe kamatave dhe detyrimeve dhe obli-
gimeve tatimore dytesore në baze të kredive në denare në 
depozite të perhershme në Ndermarrjen Publike për Ekono-
mizim me Pyje "PYJET E MAQEDONISE" P. P. Shkup.

Neni 2
Kerkesa të Republikes së Maqedonise nga Ndermarrja 

Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E MAQEDONI-
SE" P. P. Shkup, sipas ketij ligji jane kerkesa në baze të ta-
timit mbi vleren e shtuar, tatimit mbi fitim dhe tatimit per-
sonal mbi të ardhurat në gjendjen më 31 dhjetor 2009, kon-
tributeve për sigurimin pensional dhe invalidor për periud-
hen prej vitit 2001 deri në vitin 2006 dhe obligimeve në ba-
ze të kredive në denare për periudhen prej vitit 2000 deri 
në vitin 2012, si dhe detyrimeve tatimore dytesore dhe ka-
matave deri në diten e hyrjes së ketij ligji në fuqi.

Neni 3
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Detyrimet tatimore dytesore që do të shnderrohen në de-
pozite të perhershme në Ndermarrjen Publike për Ekonomi-
zim me Pyje "PYJET E MAQEDONISE" P. P. Shkup, deri 
në diten e hyrjes së ketij ligji në fuqi, do të kene trajtim të 
shpenzimit të pranuar në bilancin tatimor. 

Neni 4
Lartesine e borxhit kryesor, kamatave dhe detyrimeve 

tatimore dytesore nga borxhi kryesor i Republikes së Maqe-
donise nga Ndermarrja Publike për Ekonomizim me Pyje 
"PYJET E MAQEDONISE" P. P. Shkup, me procesverbal 
e percaktojne komisioni i perbere nga perfaqesuesit e orga-
neve të administrates shteterore që mbajne evidence për 
percaktimin dhe arketimin e kerkesave dhe perfaqesuesit e 
Ndermarrjes Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E 
MAQEDONISE" P. P. Shkup.

Neni 5
Shnderrimi i kerkeses në depozite të perhershme në 

Ndermarrjen Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E 
MAQEDONISE" P. P. Shkup, lidhur me kontributet për si-
gurim pensional dhe invalidor kryhet me pagesen e shumes 
së borxhit të Ndermarrjes Publike për Ekonomizim me 
Pyje "PYJET E MAQEDONISE" P. P. Shkup, në Fondin 
për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonise nga Qe-
veria e Republikes së Maqedonise, e për shumen e paguar 
Qeveria e ndermerr kerkesen ndaj Ndermarrjes Publike për 
Ekonomizim me Pyje "PYJET E MAQEDONISE" P. P. 
Shkup, dhe të njejten e shnderron në depozite të perhersh-
me. 

Neni 6
Procedura për shnderrimin e kerkesave të Republikes së 

Maqedonise në depozite të perhershme në Ndermarrjen Pub-
like për Ekonomizim me Pyje "PYJET E MAQEDONISE" 
P. P. Shkup, kryhet me zmadhimin e mjeteve për themelimin 
e Ndermarrjes Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E 
MAQEDONISE" P. P. Shkup, dhe regjistrimin në Regjistrin 
Qendror të Republikes së Maqedonise. 

Neni 7
Pas regjistrimit të zmadhimit të mjeteve për themelimin 

e Ndermarrjes Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E 
MAQEDONISE" P. P. Shkup, në Regjistrin Qendror të Re-
publikes së Maqedonise, shuhen obligimet në para të Nder-
marrjes Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E MA-
QEDONISE" P. P. Shkup, ndaj Ministrise së Financave - 
Drejtorise për të Hyra Publike në baze të borxhit kryesor 
dhe detyrimeve tatimore dytesore nga borxhit kryesor edhe 
ndaj Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Republi-
kes së Maqedonise në baze të borxhit kryesor dhe kamates, 
në pajtim me nenet 2 dhe 3 të ketij ligji.

Neni  8
Shnderrimi i kerkesave të Republikes së Maqedonise 

në depozite të perhershme në Ndermarrjen Publike për Eko-
nomizim me Pyje "PYJET E MAQEDONISE" P. P. 
Shkup, nuk mund të jete në dëm të kerkesave të personave 
të trete që ata i kane ndaj ndermarrjes. 

Neni  9
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".

2834.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО

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

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 26 август 2013 година.

 
      Бр. 07-3229/1                               Претседател
26 август 2013 година            на Република Македонија,                      

     Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ

НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО

Член 1
Во Законот за оружјето („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” број 7/2005, 47/2006, 42/2007, 
86/2008, 72/10 и 158/11), во членот 3 ставот 2 се менува 
и гласи:

“„Oгнено оружје“ е секое преносливо оружје со цев-
ка (пушка, пиштол и револвер) кое исфрла, односно 
конструирано е под притисок на запално гориво да ис-
фрли сноп од сачми, единечно зрно или друг проектил, 
како и секое преносливо оружје со цевка кое може да 
се видоизмени за да исфрли сноп од сачми, единечно 
зрно или друг проектил. За огнено оружје, во смисла на 
овој закон, се смета и секој предмет кој може да се ви-
доизмени за да исфрла сноп од сачми, единечно зрно 
или друг проектил, ако предметот по надворешниот из-
глед одговара на огненото оружје и поради неговата 
конструкција или материјалот од кој е изработен исти-
от може да се видоизмени;“.  

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

„Не се сметаат за огнено оружје, делови на огнено-
то оружје и предмети кои исфрлаат, односно конструи-
рани се под притисок на запално гориво да исфрлаат 
сноп од сачми, единечно зрно или друг проектил, како 
и делови кои можат да се видоизменат за да исфрлаат 
сноп од сачми, единечно зрно или друг проектил, ако:

- со техничка постапка трајно се онеспособени за 
употреба,

- се изработени за аларм, сигнализација, спасување 
на животи, убивање на животни, ловење риба со хар-
пун или се наменети за индустриски и технички цели 
само ако се користат за тие цели и

- се делови на старинско оружје или реплика на ста-
ринско оружје, кое не е опфатено со категоризацијата 
на оружјето од членот 4 од овој закон;

„Делови на огнено оружје“ се сите главни, резервни 
и други  делови на огненото оружје што се неопходни 
за неговата употреба (цевка со лежиште за куршуми, 
рам или сандак, механизам за затворање - затворач или 
навлака  - лизгач, ударен механизам или затворен 
блок), како и опрема наменета или приспособена да го 
намали звукот при употребата на огненото оружје;“.

Ставот 25 кој станува став 27 се менува и гласи:
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“„Главни делови на огненото оружје“ се цевка со ле-
жиште за куршуми, механизам за затворање (затворач) 
и рам (сандак) кои поединечно се наменети за монти-
рање, односно се монтираат на огненото оружје и се оп-
фатени во категоризацијата на оружјето од членот 4 од 
овој закон;“.

Во ставот 27 кој станува став 29 по зборот „друш-
тво“ се додаваат зборовите: „без издадено одобрение за 
набавување на оружје“.

 Ставот 32 кој станува став 34 се менува и гласи:
“„Муниција“ е цел патрон или негови делови (сите 

видови чаури, иницијални каписли, зрна и проектили) 
кои под дејство на запално гориво служат за полнење и 
дејство на огненото оружје;“.

Во ставот 40 кој станува став 42 на крајот на речени-
цата сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Во ставот 41 кој станува став 43 точката на крајот 
од реченицата се заменува со точка и запирка и се дода-
ваат четири нови става 44, 45, 46 и 47, кои гласат:

“„Следење на оружје“ е преземање на активности за 
следење на огненото оружје, негови главни делови и 
муниција од производителот до купувачот заради от-
кривање, истраги и анализирање на недозволеното про-
изводство и недозволената трговија со огненото 
оружје;

„Посредник со оружје“ е физичко лице - трговец по-
единец или правно лице чија дејност се состои во целос-
но или делумно посредување, односно договарање при 
набавување, продавање или пренесување на оружје, ко-
ја се разликува од активностите на трговските друштва 
од членот 52 став 1 од овој закон;

„Трговец со оружје“ е физичко лице - трговец поеди-
нец или правно лице кое целосно или делумно врши деј-
ност производство на огнено оружје, главни делови на 
огненото оружје или муницијата или врши други работи 
поврзани со производството на огненото оружје, главни-
те делови на оружјето или муницијата, како и врши деј-
ност промет, поправање, разменување или изнајмување 
на огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција, 
односно трговските друштва од членовите 35-а став 3, 
46 став 1, 52 став 1 и 59 став 3 од овој закон и

„Европска дозвола за огнено оружје“ е исправа со 
која се докажува сопственоста и правото на користење 
на огненото оружје од страна на имателот на дозво-
лата, која не се пренесува на друго лице и се носи од 
страна на имателот за цело време на користењето на 
оружјето.“ 

Член 2
Во членот 4 став 2 точка 11 сврзникот „и“ се замену-

ва со точка и запирка.
Во точката 12 точката на крајот од реченицата се за-

менува со точка и запирка и се додаваат три  нови точ-
ки 13, 14 и 15, кои гласат:

„13) огнено оружје направено од главни делови на 
огненото оружје кои се набавени со недозволен про-
мет;

14) произведено ново огнено оружје кое не е означе-
но согласно со прописите за испитување и жигосување, 
односно обележување и

15) преправено, односно видоизменето оружје.“ 
Во ставот 5 точка 5 сврзникот „и“ се заменува со 

точка и запирка. 
Во точката 6 точката на крајот од реченицата се за-

менува со точка и запирка и се додаваат три нови точ-
ки 7, 8 и 9, кои гласат: 

„7) пневматско оружје со кинетичка енергија од 
10,5 Ј или повеќе или со брзина на проектил 200 м/с 
или поголема и калибар поголем од 4,5 мм;

8) оружје за светлосно-звучна сигнализација и
9) оружје со тетива со јачина на натегнување на те-

тивата над 45 килограми.“ 

Во ставот 6 точка 1 по зборот „оружје“ се додаваат 
зборовите: „со кинетичка енергија помала од 10,5 Ј или 
со брзина на проектил помала од 200 м/с и калибар до 
4,5 мм“.

Точката 2 се менува и гласи: 
„2) оружје со тетива со јачина на натегнувањето до 

45 килограми и“.
Во точката 3 сврзникот „и“ се заменува со точка.
Точката 4 се брише.

Член 3
Во членот 5 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи:
„Одобрението од ставот 1 на овој член се издава за 

секое поединечно набавување на оружје.“ 

Член 4
Во членот 7 став 8 и во членот 8 став 3 зборовите: 

„се регистрирани за вршење на обезбедување на лица и 
имот или вршат дејност обезбедување на лица и имот 
за сопствени потреби“ се заменуваат со зборовите: „вр-
шат приватно обезбедување во вид на давање на услу-
ги или приватно обезбедување за сопствени потреби“.

 
Член 5

Во членот 9 став 1 точката 7 се менува и гласи:
„7) има живеалиште на територијата на Република 

Македонија со важечка лична карта, а доколку е стра-
нец да има одобрен постојан престој на територијата на 
Република Македонија, со важечка лична карта за стра-
нец, освен ако со ратификуван меѓународен договор по-
инаку не е определено.“

Во ставот 2 зборовите: „категоријата Ц“ се замену-
ваат со зборовите: „членот 4 став 5 точки 1, 2, 3, 4, 5 и 
6 од овој закон“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Одобрение за набавување на оружје од членот 4 

став 5 точки 7, 8 и 9 од овој закон се издава на физичко 
лице кое ги исполнува условите од ставот 1 точки 1, 2, 
3, 4 и 7 на овој член.“        

Член 6
Во членот 14 по ставот 10 се додава нов став 11, кој 

гласи:
„Членовите на комисијата од ставот 1 на овој член 

имаат право на надоместок на трошоците за спроведу-
вање на испитот, кои се надоместуваат од овластеното 
правно лице од ставот 5 на овој член.“  

Во ставот 11 кој станува став 12 зборот „полици-
јата“ се заменува  со зборовите: „вработените во Ми-
нистерството за внатрешни работи, резервниот состав 
на полицијата, кои најмалку три години ги извршувале 
полициските работи, пензионираните работници од Ми-
нистерството за внатрешни работи“.

Ставовот 12 станува став 13.
 

Член 7
Во членот 15 ставот 4 се менува и гласи:
„Лицата кои имаат лиценца за приватно обезбедува-

ње исполнувањето на условот од членот 9 став 1 точка 
6 од овој закон го докажуваат со лиценцата.“    

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
„Припадниците на резервниот состав на полици-

јата, кои најмалку три години ги извршувале полицис-
ките работи, како и пензионираните работници од Ми-
нистерството за внатрешни работи, исполнувањето на 
условот од членот 9 став 1 точка 6 од овој закон го до-
кажуваат со потврда издадена од соодветниот државен 
орган каде што ги извршувале соодветните задачи и ра-
боти.“  
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Член 8
Во членот 16 став 1 точка 1 зборовите: „заради обез-

бедување на лица и имот“ се бришат.
Во ставот 2 зборовите: „заштита на лицата и имотот 

или вршат дејност обезбедување на лица и имот“ се за-
менуваат со зборовите: „приватно обезбедување“.

 
Член 9

Во членот 18 став 2 по зборовите: „податоци за 
оружјето“ се додаваат зборовите: „(вид, марка, калибар 
и фабрички број на оружјето)“. 

Член 10
Во членот 18-а се додаваат три  нови става 1, 2 и 3, 

кои гласат:
„Пробни испукувања од оружје се вршат од оружје-

то од членот 4 став 4 и членот 4 став 5 точки 1, 2, 3, 4, 
5 и 6 од овој закон.

Пробните испукувања на оружјето од ставот 1 на 
овој член се вршат со две парчиња муниција соодветни 
за видот на оружје, кои се набавуваат без да е издадено 
одобрение, потврда, односно дозволата од членот 7 ста-
вови 3 и 4 од овој закон. 

Трговските друштва од членот 52 став 1 од овој за-
кон и физичкото лице кое продава оружје согласно со 
членот 35 од овој закон се должни да му продадат на ку-
пувачот на оружјето од ставот 1 на овој член три парчи-
ња на муниција соодветни за видот на оружјето од ста-
вот 1 на овој член, доколку од оружјето не е извршено 
пробно испукување.“      

Ставовите 1 и 2 стануваат ставови 4 и 5.

Член 11
Во членот 19 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи:
„За дозволата за оружје издадена на странец надлеж-

ниот орган во рок од 15 дена ја известува државата на 
странецот.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 12
Во членот 23 став 1 зборовите: „обезбедување на ли-

ца и имот“ се заменуваат со зборовите: „приватно обез-
бедување“.

Член 13
Во членот 24 зборовите: „обезбедување на лица и 

имот“ се заменуваат со зборовите: „приватно обезбеду-
вање“.

Член 14
Во членот 31 ставот 15 се менува и гласи:
„Спортско оружје, пневматско оружје, оружје за 

светлосно-звучна сигнализација и оружје со тетива мо-
же да се употребува од малолетно лице само на стре-
лиште, ловиште или друг обезбеден простор за тре-
нинг, под надзор и во присуство на родител или друго 
полнолетно лице кое поседува важечка дозвола за 
оружје.“ 

Член 15
Во членот 35 став 2 по зборот „марка“ се става за-

пирка и се додаваат зборовите: „фабрички број“.
 Во ставот 3 зборовите: „ставот 2“ се заменуваат со 

зборовите: „ставовите 2 и 5“, а точката на крајот од ре-
ченицата се заменува со запирка и се додаваат зборо-
вите: „доколку од оружјето не е извршено пробно испу-
кување.“

По ставот 3 се додаваат пет нови става 4, 5, 6, 7 и 8, 
кои гласат:

“Доколку од оружјето кое е купено согласно со ста-
вовите 2 и 5 на овој член  е извршено пробно испукува-
ње физичките, односно правните лица кои купиле оруж-
је се должни во рок од осум дена да поднесат барање за 
регистрирање на оружјето и да го достават договорот 
од ставот 2 на овој член до надлежниот орган.

По исклучок од ставот 2 на овој член огненото 
оружје, деловите на огненото оружје и муницијата мо-
жат да се купат со склучување на договори на дале-
чина, согласно со закон.

Пред купувањето на оружјето од ставот 5 на овој 
член физичкото, односно правното лице доставува при-
мерок од одобрението од членовите 9 и 16 од овој за-
кон до продавачот на оружјето.   

При купување на оружјето од ставот 5 на овој член 
се врши посебна  контрола на набавувањето на оружје-
то од страна на надлежниот орган, освен кога продажба-
та се врши меѓу трговци на оружје.

Под посебна контрола на оружјето, во смисла на 
ставот 7 на овој член, се смета контролата што ја врши 
надлежниот орган во однос на исполнетоста на услови-
те за набавување и внесување на оружјето предвидени 
со овој и друг закон.“

Член 16
По членот 35 се додава нов член 35-а, кој гласи:

„Член 35-а
Оружје од ист вид може да биде предмет на разме-

на меѓу физички, односно правни лица.
Физичките лица можат да го разменуваат оружјето 

од ставот 1 на овој член доколку имаат дозвола за 
оружје, односно потврда од членот 27 став 2 од овој за-
кон.

Правните лица можат да го разменуваат оружјето 
од ставот 1 на овој член доколку имаат дозвола за посе-
дување на оружје, односно потврда од членот 27 став 2 
од овој закон.

Одредбите од членот 35 ставови 2, 3 и 4 од овој за-
кон соодветно се применуваат на размената на оружје-
то од ставот 1 на овој член.“ 

       
Член 17

По членот 38 се додава нов член 38-а, кој гласи:

„Член 38-а
Сопственик на оружје од Б, Ц и Д категорија за кое 

е издадена дозвола за оружје, дозвола за поседување на 
оружје, односно потврда од членот 27 став 2 од овој за-
кон може доброволно да го предаде оружјето во нај-
блиската полициска станица. 

Полициската станица од ставот 1 на овој член во 
рок од 15 дена го известува надлежниот орган за лице-
то и оружјето кое е доброволното предадено.

За оружјето од ставот 1 на овој член се издава пот-
врда.

Со дозволата за оружје, односно дозволата за посе-
дување на оружје, надлежниот орган постапува соглас-
но со членот 42 од овој закон.“

Член 18
Во членот 42 став 1 по зборовите: „носење на 

оружје“ се додаваат зборовите: “и потврдата од членот 
27 став 2 од овој закон“.

Во точката 3 сврзникот „и“ се заменува со точка и 
запирка.

По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:
„4) кога оружјето доброволно е предадено од соп-

ственикот согласно со членот 38-а од овој закон и“.
Точката 4 станува точка 5.
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 Во ставот 2  по зборот „оружје“ се додаваат зборо-
вите: „и потврдата од членот 27 став 2 од овој закон“.  

Во точката 1 по зборот „дозволата“ се додаваат збо-
ровите: „и потврдата“, а  сврзникот „и“ се заменува со 
точка и запирка.

По точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:
„2) кога оружјето доброволно е предадено од соп-

ственикот согласно со членот 38-а од овој закон и“.   
  Точката 2 станува точка 3.
Во ставот 6  зборовите: „точката 4“ се заменуваат 

со зборовите: „точката 5“, а зборовите: „точка 2“ се за-
менуваат со зборовите: „точка 3“.  

Во ставот 7  зборовите: „бројот 3“ се заменуваат со 
зборовите: „ставот 1 точка 4, ставот 2 точка 2 и ставот 
3“.   

Член 19
Во членот 46 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 

гласи:
„Под недозволено производство на огнено оружје, 

делови на огнено оружје и муниција, во смисла на овој 
закон, се смета секое производство или склопување на 
огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција:

- од главни делови на огнено оружје кои се набаве-
ни со недозволен промет,

- кои не се означени во времето на производство 
или склопувањето, согласно со прописите за испитува-
ње и жигосување, односно обележување на оружјето и

- кои не се испитани, жигосани односно обележани 
согласно со прописите за испитување и жигосување, од-
носно обележување на оружјето, како и не е издадена 
потврдата  од членот 51-а став 4 од овој закон, а се пуш-
тени во промет.“

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 
 

Член 20
По членот 48 се додава нов член 48-а, кој гласи:

„Член 48-а
Заради целосно следење на производството, попра-

вањето, прометот и превозот на оружјето надлежниот 
орган води електронска евиденција на оружјето.

Трговските друштва од членовите 46 ставот 1 и 52 
став 1 од овој закон се должни електронски да се пов-
рзат со евиденцијата од ставот 1 на овој член, како и да 
внесуваат податоци и да доставуваат документи за 
оружјето.

Трговските друштва од ставот 2 на овој член се 
должни да ги внесуваат во евиденцијата од ставот 1 на 
овој член следниве податоци за:

- трговското друштво (фирма, седиште, даночен 
број и управител),

- оружјето (категорија, марка, модел, калибар, фа-
брички број, производител на оружјето, земја на извоз 
на оружјето, извозник и датум на увоз на оружјето во 
Република Македонија),

- купувачот на оружјето (физичко или правно лице 
и адреса на живеење или седиште),

- продавачот на оружјето (физичко или правно 
лице),

- одобрението за набавување на оружјето (број и да-
тум) и      

- договорот за купопродажба кога оружјето се наба-
вува од физичко лице (број и датум на склучување на 
договорот).

Покрај обврската од ставот 3 на овој член трговски-
те друштва се должни да водат регистар за следење на 
производството, поправањето, прометот и превозот на 
оружјето.

Во регистарот од ставот 4 на овој член, трговските 
друштва се должни да ги  запишуваат податоците од 
ставот 3 на овој член.

Податоците од ставот 3 на овој член и регистарот 
од ставот 4 на овој член се обработуваат заради оства-
рување на целите предвидени со овој член и се чуваат 
најмалку 20 години.

По престанување на вршење на дејноста трговските 
друштва во рок од осум дена го доставуваат регистарот 
од ставот 4 на овој член до надлежниот орган.

Министерот за внатрешни работи ги пропишува 
содржината и начинот на водење на електронската еви-
денција на оружјето, како и  формата, содржината и на-
чинот на водење на регистарот за следење на производ-
ството, поправањето, прометот и превозот на оруж-
јето.“

Член 21
Во членот 49 ставовите 3, 4 и 5 се менуваат и гла-

сат:
„По извршената поправка на главните делови на ог-

неното оружје физичкото, односно правното лице е 
должно во рок од осум дена од денот на приемот на 
поправеното оружје да го пријави оружјето заради 
пробни испукувања и да поднесе барање за регистрира-
ње на поправените главни делови на огненото оружје.  

Трговските друштва  од ставот 1 на овој член се 
должни во рок од пет дена од извршената поправка на 
главните делови на огненото оружје да достават извес-
тување за извршената поправка до надлежниот орган.

Известувањето од ставот 4 на овој член содржи по-
датоци за физичкото, односно правното лице на чие 
оружје се извршени поправки на неговите главни дело-
ви и податоци за оружјето.“      

Член 22
Во членот 52  ставот 4 се менува и гласи:
„Под промет со огнено оружје, делови на огнено 

оружје и муниција, во смисла на овој закон, се смета се-
кое набавување, продажба, испорака, посредување, пре-
воз или трансфер на огнено оружје, делови на огнено 
оружје и муниција.“    

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
„Под недозволен промет со огнено оружје, делови 

на огнено оружје и муниција, во смисла на овој закон, 
се смета секое набавување, продажба, испорака, посре-
дување, превоз или недозволен трансфер на огнено 
оружје, делови на огнено оружје и муниција на терито-
ријата на Република Македонија, односно од или преку 
територијата на Република Македонија, доколку прене-
сувањето на огненото оружје, деловите на огненото 
оружје и муницијата не е дозволено од сите држави пре-
ку чија територија тоа се движи, како и набавување, 
продажба, испорака, превоз или трансфер на огнено 
оружје што не е означено согласно со прописите за ис-
питување и жигосување, односно обележување, како и 
не е издадена потврдата од членот 51-а став 4 од овој за-
кон.“

Ставовите 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 6, 7, 8 и 9.

Член 23
Во членот 53 точката на крајот од реченицата се 

брише и се додаваат зборовите: „и оружје за кое е изда-
дена потврдата од членот 51-а став 4 од  овој закон.“ 

     
Член 24

По членот 54 се додава нов член 54-а, кој гласи:

„Член 54-а
Посредник со оружје врши посредување со оружје, 

ако:
- дејноста е запишана во трговскиот регистар и
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- му е издадено одобрение за вршење на посредува-
ње со оружје од надлежниот орган.

Одобрение за вршење на посредување со оружје се 
издава ако посредникот со оружје ги исполнува услови-
те предвидени во членот 47 став 2 точка 1 од овој за-
кон.“     

Член 25
Членот 55 се менува и гласи:
„Под трансфер на оружје, муниција и делови за 

оружје, во смисла на овој закон, се смета секоја актив-
ност преземена при увоз, извоз и транзит на однапред 
договорена количина на оружје, муниција и делови за 
оружје, меѓу трговските друштва од членовите 46 став 
1 и 52 став 1 од овој закон и трговски друштва на други 
држави. 

Трансферот на оружје, муниција и делови за 
оружје, преку државната граница се врши од страна на 
трговските друштва од ставот 1 на овој член, кои ќе до-
бијат одобрение издадено од надлежниот орган, по 
претходно прибавено мислење од Министерството за 
надворешни работи и Министерството за одбрана.

Барањето за издавање на одобрение од ставот 2 на 
овој член содржи:

- назив и седиште  на испорачателот,  примателот и 
превозникот,

 - назив и седиште на производителот на оружје, му-
ниција и делови за оружје, 

- податоци за обележување и жигосување на оруж-
јето, муницијата и деловите за оружјето согласно со за-
кон (вид, марка и калибар) и

- количина на оружје, муниција и делови за оружје.
Подносителот на барањето од ставот 3 на овој член 

е должен кон барањето да достави и:
- увозна или транзитна дозвола од државата во која 

оружјето, муницијата и деловите за оружје се извезува-
ат или низ кои земји транзитира, 

- потврда (сертификат) за краен корисник издадена 
од надлежниот орган и

- договор или друг документ за договорената коли-
чина на оружје, муниција и делови за оружје.

Одобрението од ставот 2 на овој член се издава со 
рок на важење од една година.

Одобрението од ставот 2 на овој член престанува да 
важи ако се воведат рестриктивни мерки согласно со 
прописите за меѓународни рестриктивни мерки.

Барањето од ставот 3 на овој член и одобрението од 
ставот 2 на овој член се поднесуваат, односно издаваат 
и во електронски облик.“

Член 26
Членот 56 се менува и гласи:
„За превоз на оружје, муниција и делови за оружје 

при увоз, извоз и транзит преку државната граница е 
потребно одобрение од надлежниот орган.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава на 
трговските друштва од членовите 46 став 1 и 52 став 1 
од овој закон.

Трговските друштва од ставот 2 на овој член подне-
суваат барање за издавање на одобрение за превоз пре-
ку државна граница на оружје, муниција и делови за 
оружје, кое содржи:

- назив и седиште на испорачателот, примателот и 
превозникот,

- назив и седиште на производителот на оружје, му-
ниција и делови за оружје,

- податоци за обележување и жигосување на 
оружје, муниција и делови за оружје  согласно со закон 
(вид, марка, калибар и фабрички број),

- количина на оружје, муниција и делови за оружје,
- правецот на движење (влезен-излезен граничен 

премин и крајно одредиште),
- податоци за превозното средство (земја на по-

текло, вид, број на регистарските таблици, АДР серти-
фикат за возилото доколку се превезува муниција или 
експлозивна материја) и

- податоци за возачот (име, презиме, земја на по-
текло, адреса, документ за идентификација и АДР доз-
вола за возачот доколку се превезува муниција или ек-
сплозивна материја).

Одобрението од ставот 1 на овој член ги содржи по-
датоците од  барањето од ставот 3 на овој член. 

Надлежниот орган при издавање на одобрението од 
ставот 1 на овој член, може по потреба да наложи мер-
ки за обезбедување при превозот на оружјето, муници-
јата и деловите за оружјето во согласност со закон.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава со 
рок на важење до два месеца.  

За извршениот превоз на оружјето, муницијата и де-
ловите за оружје, трговските друштва од ставот 2 на 
овој член што го примиле оружјето, муницијата и дело-
вите за оружје се должни во рок од пет дена да го извес-
тат надлежниот орган кој го издал одобрението. 

Известувањето од ставот 7 на овој член се доставу-
ва во електронска или хартиена форма.  

Барањето од ставот 3 на овој член и одобрението од 
ставот 2 на овој член се поднесуваат, односно издаваат 
и во електронски облик.

Одобрението од ставот 1 на овој член го придружу-
ва оружјето, муницијата и деловите за оружје до крајно-
то одредиште.

Оружјето, муницијата и деловите за оружје што 
транзитираат преку територијата на Република Македо-
нија не се обележуваат согласно со членот 53 од овој за-
кон.“

 
Член 27

По членот 56 се додава нов член 56-а, кој гласи:

„Член 56-а
Превоз на оружје, муниција и делови за оружје на 

територијата на Република Македонија вршат трговски-
те друштва од членовите 46 став 1 и 52 став 1 од овој за-
кон.

Трговските друштва од ставот 1 на овој член подне-
суваат барање за издавање на одобрение за превоз на 
оружје, муниција и делови за оружје на територијата на 
Република Македонија, кое содржи:

- назив и седиште на испраќачот, примачот и превоз-
никот,

- податоци за обележување и жигосување на 
оружје, муниција и делови за оружје  согласно со закон 
(вид, марка, калибар и фабрички број),

- количина на оружје, муниција и делови за оружје,
- правецот на движење и крајно одредиште,
- податоци за превозното средство (вид и број на ре-

гистарските таблици) и
- податоци за возачот (име, презиме, адреса на живе-

ење и документ за идентификација).
Надлежниот орган кој го издава одобрението од ста-

вот 1 на овој член може по потреба да наложи мерки за 
обезбедување за време на превозот.

Во одобрението од ставот 1 на овој член се внесува 
датум на започнување и завршување на превозот на 
оружјето, муницијата и деловите за оружје.

 Одобрението од ставот 1 на овој член го придру-
жува оружјето, муницијата и деловите за оружје до 
крајното одредиште.
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За извршениот превоз на оружјето, муницијата и де-
ловите за оружје, трговските друштва од ставот 1 на 
овој член се должни во рок од пет дена да го известат 
надлежниот орган кој го издал одобрението и надлеж-
ниот орган каде што завршил превозот. 

Известувањето од ставот 6 на овој член се доставу-
ва во електронска или хартиена форма.“  

Член 28
Во членот 59 ставот 1 се менува и гласи:
„Гаѓање на цивилни стрелишта може да врши секое 

физичко лице.“
По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои 

гласат:  
„Доколку физичкото лице од ставот 1 на овој член 

нема сопствено оружје за гаѓање може да изнајми оруж-
је и муниција од цивилното стрелиште со кои врши га-
ѓање на тоа стрелиште.    

 Физичкото лице од ставот 1 на овој член смее да га-
ѓа на цивилно стрелиште во присуство на претставни-
ци од правните лица од членот 58 став 2  од овој закон.

Правните лица од членот 58 став 2 од овој закон се 
должни да преземат мерки за спречување и надминува-
ње на штетите од нестручното изведување на гаѓањето 
на цивилното стрелиште предвидени со закон и подза-
конски пропис.“  

Член 29
Во членот 62 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 

гласи:
„Имателот на оружјето за кое е издадено одобрение 

од ставот 1 на овој член е должен да го изнесе оружјето 
надвор од границите на Република Македонија при 
првото напуштање на територијата на Република Маке-
донија.“

Член 30
Членот 64 се менува и гласи:
„Државјани на Република Македонија кои престоју-

вале во странство и имаат намера постојано да живеат 
во Република Македонија и странци со одобрен по-
стојан престој во Република Македонија при премину-
вањето на државната граница се должни да го пријават 
на граничниот премин оружјето кое имаат намера да го 
внесат во Република Македонија и за кое поседуваат ва-
жечка дозвола за оружје издадена од надлежен орган 
на друга држава.

По пријавување на оружјето на граничниот премин 
се издава одобрение за внесување на оружје и муници-
ја по што оружјето се внесува на територијата на Репуб-
лика Македонија.

Лицата од ставот 1 на овој член во рок од осум дена 
од денот на издавањето на одобрението од ставот 2 на 
овој член се должни да поднесат барање за заменување 
на дозволата за оружје издадена од надлежен орган на 
друга држава, како и да го предадат оружјето заради не-
гово пробно испукување.

При заменувањето на дозволата за оружје издадена 
од надлежен орган на друга држава се врши проверка 
на веродостојноста и автентичноста на дозволата.  

 Доколку се одбие барањето од ставот 3 на овој 
член лицата од ставот 1 на овој член се должни во рок 
од осум дена оружјето да го изнесат надвор од терито-
ријата на Република Македонија.  

Одредбите од ставовите 2, 3, 4 и 5 на овој член не 
се применуваат на оружјето од ставот 1 на овој член, 
кое е забрането за набавување и поседување во Репуб-
лика Македонија и истото не смее да се внесе на терито-
ријата на Република Македонија.“    

Член  31

Членот 65 се менува и гласи:
„Странец може да набавува огнено оружје во Репуб-

лика Македонија согласно со категоризацијата на оруж-
јето од членот 4 од овој закон, врз основа на соодветна 
важечка исправа за оружјето издадена од надлежен ор-
ган на државата на странецот. 

Исправата од ставот 1 на овој член треба да биде 
преведена на македонски јазик и на неговото кирилско 
писмо и да биде потврдена нејзината автентичност од 
страна на дипломатско-конзуларното претставништво 
на државата на странецот во Република Македонија.

По извршеното набавување на оружјето од ставот 1 
на овој член, трговецот на оружје поднесува барање до 
надлежниот орган за пренесување на оружјето.

Барањето од ставот 3 на овој член ги содржи следни-
ве податоци за:

 - име, презиме и адреса на продавачот, односно до-
колку е можно и име, презиме и адреса на сопствени-
кот на оружјето,

- име, презиме и живеалиште на купувачот на оруж-
јето,

- адреса на која ќе се испраќа или превезува оруж-
јето,

- број на парчиња на оружјето кое се испраќа или 
превезува,

- полесно идентификување на оружјето, односно по-
датоци за испитување и жигосување, односно обележу-
вање на оружјето согласно со закон,

- начин на пренесување на оружјето, 
- датум на започнување на превезувањето, односно 

испраќањето на оружјето и
- рок за изнесување на оружјето.
Кон барањето се доставуваат и следниве доку-

менти:
- исправата од ставот 2 на овој член и
- доказот за купопродажба на оружјето.
По барањето од ставот 3 на овој член надлежниот 

орган донесува одобрение за пренесување на оружје. 
Одобрението за пренесување на оружје ги содржи 

податоците од барањето од ставот 3 на овој член. 
По донесување на одобрението за превезување на 

оружјето, трговецот на оружје го предава оружјето за 
превоз или го испраќа по пошта до странецот.     

Одобрението за пренесување на оружјето го следи 
оружјето при неговото превезување, односно испраќа-
ње до крајното одредиште во државата на странецот. 

Одобрението за пренесување на оружјето се покажу-
ва на барање на надлежните органи на државите низ чи-
ја територија тоа се превезува, односно испраќа.

За одобрението за превезување на оружјето се извес-
туваат државата на крајното одредиште на оружјето и 
државите низ чија територија оружјето транзитира.        

Странец кој поминува преку територијата на Репуб-
лика Македонија може оружјето кое го носи со себе да 
го пренесе преку територијата на Република Македо-
нија, ако поседува важечка исправа за оружјето издаде-
на од надлежен орган на државата на странецот и одоб-
рение издадено од надлежното дипломатско-конзулар-
но претставништво на Република Македонија во стран-
ство.“ 

Член 32
По членот 66 се додава нов член 66-а, кој гласи:

„Член 66-а
Носител на дипломатски или службен пасош или 

член на меѓународна организација кој законски престо-
јува во Република Македонија, оружјето кое го поседу-
ва со важечка исправа издадена од надлежен орган на 
друга држава, а се користи за лов или спорт, може да го 
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внесе на територијата на Република Македонија врз ос-
нова на издадено одобрение за внесување и носење на 
оружје за лов или спорт.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава од 
страна на полицискиот службеник на граничниот пре-
мин каде што се преминува државната граница.

Одобрението од ставот 1 на овој член важи за време 
на законскиот престој на лицето кое го внесува оружје-
то во државата. 

Со оружјето за кое е издадено одобрението од ста-
вот 1 на овој член имателот на оружјето постапува сог-
ласно со одредбите од членовите 28 до 40 од овој за-
кон.

Имателот на оружјето за кое е издадено одобрение 
од ставот 1 на овој член, не е должен да го изнесе оруж-
јето надвор од границите на Република Македонија, 
при секое напуштање на државата, освен при напушта-
њето на државата заради престанување на причините 
за законскиот престој во државата.“    

Член 33
Во членот 67 став 2 зборовите: „Надлежниот орган 

при контролата на преминувањето на државната гра-
ница“ се заменуваат со зборовите: „Полицискиот служ-
беник на граничниот премин каде што се преминува 
државната граница“.

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

„Странците од ставот 1 на овој член можат да вне-
сат во Република Македонија муниција за оружје со не 
жлебени цевки најмногу до 100 куршуми, односно му-
ниција за оружје со не жлебени цевки најмногу до 500 
куршуми.

Количината на муницијата од ставот 3 на овој член 
се однесува при секое внесување на оружјето на терито-
ријата на Република Македонија заради лов.“   

Член 34
Во членот 72 став 1 зборовите: „издаден европски 

документ за оружје“ се заменуваат со зборовите: „изда-
дена европска дозвола за огнено оружје“.  

Во ставот 4 зборовите: „европски документ за 
оружје“ се заменуваат со зборовите: „европската дозво-
ла за огнено оружје“.

Во ставот 6 по зборовите: „ако за оружјето“ се дода-
ваат зборовите: „од членот 4 ставови 4, 5 и 6 од овој за-
кон“, а зборовите: „издаден европски документ за 
оружје“ се заменуваат со зборовите: „издадена европ-
ска дозвола за огнено оружје“.  

По ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8, кои 
гласат:

„Огнено оружје кое е забрането за набавување и по-
седување во Република Македонија согласно со членот 
4 став 3 од овој закон не смее да се внесе во Република 
Македонија од страна на државјаните на земјите член-
ки на Европската унија согласно со ставот 6 на овој 
член.

При патување со европската дозвола за огнено 
оружје, имателот на огненото оружје не плаќа надомес-
ток или такса за време на користењето на дозволата во 
државата.“    

Член 35
Во членот 73 став 1 зборовите: „издаден европски 

документ за оружје“ се заменуваат со зборовите: „изда-
дена европска дозвола за огнено оружје“.

Во ставот 2 зборовите: “европски документ за 
оружје“ се заменуваат со зборовите: „европска дозвола 
за огнено оружје“.

Во ставот 3 зборовите: „европскиот документ за 
оружје“ се заменуваат со зборовите: „европската дозво-
ла за огнено оружје“.

     
Член 36

По членот 73 се додава нов член 73-а, кој гласи:

„Член 73-а
Европската дозвола за огнено оружје за државјанин 

на Република Македонија ја издава надлежниот орган.
Во дозволата од ставот 1 на овој член се внесуваат 

сите промени и карактеристики на огненото оружје, ка-
ко и губење и кражба на огненото оружје.     

Дозволата од ставот 1 на овој член има рок на важе-
ње пет години, по што важноста може да се продолжи 
за уште пет години.

Дозволата од ставот 1  на овој член содржи рубрики 
во кои се внесуваат:

- лични податоци за сопственикот на огненото 
оружје,

- податоци за огненото оружје, а особено категорија-
та на огненото оружје,

- рокот на важење на европската дозвола за огнено-
то оружје,

- забелешки за огнено оружје (надлежниот орган 
што ја издал дозволата),

- забелешки од страна на други држави во однос на 
исправите неопходни за внесување на оружје на нивни-
те територии (одобрение за влез или друго),

- изјави во однос на тоа дали при патување во држа-
ва членка на Европската унија со едно или повеќе пар-
чиња на оружје од категориите Б, Ц и Д, неопходни се 
и соодветни исправи за оружјето издадени од надлеж-
ните органи на државите членки на Европската унија и

- изјави дека се забранува или подлежи на одобре-
ние за набавување и поседување на огнено оружје од Б, 
Ц и Д категорија.“   

Член 37
Во членот 74 зборовите: „европскиот документ за 

оружје“ се заменуваат со зборовите: „европската дозво-
ла за огнено оружје“.

Член 38
Во членот 77 став 3 зборот „пет“ се заменува со збо-

ровите: „најмалку 20“ .

Член 39
Во членот 78 став 5 зборот „судот“ се заменува со 

зборовите: „Централниот регистар на Република Маке-
донија“.

Член 40
Во членот 80 став 1 точка 13 сврзникот „и“ се заме-

нува со точка и запирка.
Во точката 14 точката се заменува со сврзникот „и“, 

а по оваа точка се додава нова точка 15, која гласи:
„15) нема да го изнесе оружјето надвор од граници-

те на Република Македонија, при првото напуштање на 
територијата на државата (член 62 став 3).“        

Член 41
Во членот 81 став 1 по точката 1 се додава нова точ-

ка 2, која гласи:
„2) нема да продаде на купувачот на оружјето три 

парчиња на муниција соодветни за видот на оруж-
јето;“.    

По точката 4 која станува точка 5 се додаваат две 
нови точки 6 и 7, кои гласат:
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„6) во пропишаниот рок нема да го пријави купено-
то оружје заради пробни испукувања, односно во про-
пишаниот рок нема да поднесе барање за регистрирање 
на оружјето (член 35 ставови 3 и 4);

7) во пропишаниот рок нема да го пријави оружјето 
што се разменува, односно во пропишаниот рок нема 
да поднесе барање за регистрирање на оружјето  (член 
35-а став 4);“.  

Точките 5, 6 и 7 стануваат точки 8, 9 и 10.
По точката 8 која станува точка 11 се додава нова 

точка 12, која  гласи:
„12) во пропишаниот рок нема да пријави за пробно 

испукување оружје чии главни делови се поправени, од-
носно нема да поднесе барање за регистрирање на 
поправените главни делови на огненото оружје  (член 
49 став 3);“.

По точката 9 која станува точка 13 се додава нова 
точка 14, која гласи:

„14) гаѓа на цивилно стрелиште во отсуство на прет-
ставник на правното лице (член 59 став 4);“.

Точките 10 и 11 стануваат точки 15 и 16.              
Точката 12 која станува точка 17 се менува и гласи:
„17) нема да пријави оружје кое има намера да го 

внесе во Република Македонија (член 64 став 1);“.
По точката 17 се додаваат две нови точки 18 и 19, 

кои гласат:
„18) во пропишаниот рок нема да поднесе барање 

за заменување на дозволата за оружје издадена од над-
лежен орган на друга држава, како и нема да го преда-
де оружјето заради негово пробно испукување (член 64 
став 3);

19) во пропишаниот рок нема да го изнесе оружјето 
надвор од територијата на Република Македонија (член 
64 став 5);“.

Точките 13 и 14 стануваат точки 20 и 21.

Член 42
Во членот 82 став 1 по точката 6 се додаваат три но-

ви точки 7, 8 и 9, кои гласат:
„7) во пропишаниот рок не започнало да води регис-

тар за следење на производство, поправање, промет и 
превоз на оружје (член 48-а став 4);  

8) не ги запишува податоците во регистар за следе-
ње на производство, поправање, промет и превоз на 
оружје (член 48-а став 5);

9) во пропишаниот рок нема да пријави за пробно 
испукување на оружје чии главни делови се поправени 
(член 49 став 3);“.

Точките 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 станува-
ат точки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20.

Во ставот 2 зборовите: „точките 4 до 12“ се замену-
ваат со зборовите: „точките 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 
15“.

Во ставот 3 зборовите: “точки 1, 2, 3, 5, 7, 8 и 12“ се 
заменуваат со зборовите: „точки 1, 2, 3, 5, 10, 11 и 15“.

Во ставот 4 зборовите: „точки 4 до 13“ се заменува-
ат со зборовите: „точки 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 
16“.    

Член 43
Во членот 83 став 1 по точката 6 се додаваат две но-

ви точки 7 и 8, кои гласат:
„7) во пропишаниот рок нема да го пријави купено-

то оружје заради пробни испукувања, односно во про-
пишаниот рок нема да поднесе барање за регистрирање 
на оружјето (член 35 ставови 3 и 4);

8) нема да го пријави оружјето што се разменува, од-
носно нема да го пријави оружјето што се разменува за-
ради пробни испукувања (член 35-а став 4);“.

Точката 7 станува точка 9.

По точката 8 која станува точка 10 се додава нова 
точка 11, која гласи:

„11) во пропишаниот рок електронски нема да се 
поврзе со електронската евиденција за следење на про-
изводството, поправањето, прометот и превозот на 
оружјето и не ги внесува предвидените податоци во 
евиденцијата (член 48-а ставови 2 и 3);“.     

Точката 9 која станува точка 12 се менува и гласи:
„12) во пропишаниот рок нема да достави известува-

ње за извршената поправка на главните делови на огне-
ното оружје (член 49 став 4);“.

По точката 12 се додаваат две  нови  точки 13 и 14, 
кои  гласат:

„13) не презело соодветни мерки за надминување 
на штетите од нестручното изведување на гаѓањето на 
цивилното стрелиште (член 59 став 5); 

14) во пропишаниот рок не го извести надлежниот 
орган за извршениот превоз на оружје, муниција и дело-
ви за оружје (членови 56 став 7 и 56-а став 6) и“. 

Точката 10 станува точка 15.  

Член 44
Во членовите 83-а став 1 и 83-б став 1 зборовите: 

„членовите 86 и 86-б“ се заменуваат со зборовите: „чле-
новите 86, 86-б и 86-г“.

    
Член 45

По членот 86-в се додава нов член 86-г, кој гласи:

„Член 86-г
Сопственикот на оружјето од членот 4 став 5 точки 

7, 8 и 9 од овој закон е должен да ја замени потврдата 
за оружјето со дозвола за оружје, односно дозвола за 
поседување на оружје во рок од три години од влегува-
њето во сила на овој закон.

Заменувањето од ставот 1 на овој член се врши со 
лично поднесување на барање за заменување на пот-
врдата со дозвола за оружје, односно дозвола за поседу-
вање на оружје.“  

Член 46
Во членот 88 зборовите: „главата Х на“ се заменува-

ат со зборовите: „членот 73-а од“.  

Член 47
Трговските друштва од членот 48-а став 2 од овој за-

кон своето работење ќе го усогласат во рок од шест ме-
сеци од започнувањето на примената на одредбата од 
членот 48-а став 1 од овој закон.

Трговските друштва од членот 48-а став 2 од овој за-
кон регистарот за следење на производството, поправа-
њето, прометот и превозот на оружјето ќе започнат да 
го водат во рок од шест месеци од денот на влегување-
то во сила на подзаконскиот акт од членот 48-а став 8 
од овој закон.

Член 48
Подзаконскиот пропис од членот 48-а став 8 од овој 

закон ќе се донесе во рок од две години од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон.

Член 49
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

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

 
Член 50

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, освен одредбата од членот 20 од овој закон со 
која се додава одредбата од членот 48-а став 1 која ќе 
започне да се применува две години од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон.   
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR ARME

Neni 1
Në Ligjin për arme ("Gazeta Zyrtare e Republikes së 

Maqedonise” numer 7/2005, 47/2006, 42/2007, 86/2008, 
72/10 dhe 158/11), në nenin 3 paragrafi 2 ndryshohet si vi-
jon:

""Arme zjarri” eshte çdo arme e bartshme me tyte 
(pushke, pistolete dhe revolver), që hedh, perkatesisht esh-
te i konstruktuar që nën presion të lendes plasese të hedh 
grumbull prej sacmash, berthame të vetme apo predhe tje-
ter, si dhe çdo arme e bartshme me tyte që mund të modifi-
kohet që të hedh grumbull prej sacmash, berthame të vetme 
apo predhe tjeter. Arme zjarri sipas ketij ligji konsiderohet 
edhe çdo send i cili mund të modifikohet që të hedh grum-
bull prej sacmash, berthame të vetme apo predhe tjeter, ne-
se sendi sipas pamjes së jashtme i ngjan armes së zjarrit 
dhe për shkak të konstruksionit të vet apo materialit nga i 
cili eshte perpunuar ai mund të modifikohet;".   

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

“Nuk konsiderohen arme zjarri, pjeset e armes së zjarrit 
dhe sendet që hedhin, perkatesisht jane të konstruktuar që 
nën presion të lendes plasese të hedhin grumbull prej sac-
mash, berthame të vetme apo predhe tjeter, si dhe pjeset që 
mund të modifikohen që të hedhin grumbull prej sacmash, 
berthame të vetme apo predhe tjeter, nese:

- me procedure teknike në menyre të perhershme jane 
të paaftesuar për perdorim,

- jane perpunuar për alarm, sinjalizim, shpetim të jete-
ve, vrasje të kafsheve, gjuajtje të peshqve me harpun apo ja-
ne të dedikuara për qellime industriale dhe teknike vetem 
nese shfrytezohen për ato qellime dhe

- jane pjese të armes së vjeter apo replikes së armes së 
vjeter, që nuk eshte perfshire me kategorizimin e armes 
nga neni 4 i ketij ligji.

“Pjese të armes së zjarrit” jane të gjitha pjeset kryesore, 
rezerve dhe pjeset tjera të armes së zjarrit, që jane të domos-
doshme për perdorim të saj (tyte me fole për plumba, korni-
ze apo senduk, mekanizem për mbyllje-mbylles apo 
mbeshtjellese-rreshqites, mekanizem godites apo bllok i 
mbyllur), si dhe pajisja e dedikuar apo e pershtatur që ta 
zvogeloje zerin gjate perdorimit të armes së zjarrit;”.

Paragrafi 25 i cili behet paragraf 27 ndryshohet si vi-
jon:

""Pjese kryesore të armes së zjarrit” jane tyta me fole 
për plumba, mekanizmi për mbyllje (mbyllesi) dhe korniza 
(senduku) që vecmas jane të dedikuar për montim, perkate-
sisht montohen në armen e zjarrit dhe jane të perfshire në 
kategorizimin e armes nga neni 4 i ketij ligji;”.  

Në paragrafin 27 i cili behet paragraf 29 pas fjales “sho-
qeri” shtohen fjalet: “pa leje të leshuar për blerje të armes”.

Paragrafi 32 që behet paragraf 34 ndryshohet si vijon:
""Municion" eshte fisheku i tere apo pjese të tij (të gjit-

ha llojet e gezhojave, kapsollat ndezese, berthamat dhe 
predhat) që nën veprimin e lendes plasese sherbejne për 
mbushje dhe veprim të armes së zjarrit;”.  

Në paragrafin 40 i cili behet paragraf 42 në fund të fjali-
se lidheza “dhe” zevendesohet me pikepresje. 

Në paragrafin 41 i cili behet paragraf 43 pika në fund të 
fjalise zevendesohet me pikepresje dhe shtohen kater para-
grafe të rinj 44, 45, 46 dhe 47, si vijojne:   

""Ndjekje e armes” eshte ndermarrja e aktiviteteve për 
ndjekje të armes së zjarrit, pjeseve kryesore të saj dhe muni-
cionit nga prodhuesi deri te bleresi për zbulim, hetime dhe 
analizim të prodhimit të palejuar dhe tregtise së palejuar të 
armes së zjarrit;

"Ndermjetesues me arme” eshte personi fizik-tregtar in-
divid apo personi juridik, veprimtaria e të cilit perbehet nga 
ndermjetesimi i plote apo i pjesshem, perkatesisht kontrakti-
mi gjate blerjes, shitjes apo transportit të armes, që dallon 
nga aktivitetet e shoqerive tregtare nga neni 52 paragrafi 1 
i ketij ligji;

“Tregtar i armeve” eshte personi fizik-tregar individ 
apo personi juridik i cili teresisht apo pjeserisht kryen ve-
primtari prodhim të armes së zjarrit, pjeseve kryesore të ar-
mes së zjarrit apo municionit apo kryen pune tjera të lidhu-
ra me prodhimin e armes së zjarrit, pjeseve kryesore të ar-
mes së zjarrit apo municionit, si edhe kryen veprimtari qar-
kullim, riparim, shkembim apo dhenie të armes së zjarrit, 
pjeseve kryesore të armes së zjarrit apo municionit, perkate-
sisht shoqerite tregtare nga nenet 35-a paragrafi 3, 46 para-
grafi 1, 52 paragrafi 1 dhe 59 paragrafi 3 të ketij ligji dhe 

“Leje evropiane për arme zjarri” eshte dokument me të 
cilin deshmohen pronesia dhe e e drejta e shfrytezimit të ar-
mes së zjarrit nga poseduesi i lejes, që nuk i bartet personit 
tjeter dhe mbahet nga poseduesi gjate tere kohes së shfryte-
zimit të armes.”    

Neni 2
Në nenin 4 paragrafi 2 pika 11 lidheza "dhe" zevendeso-

het me pikepresje. 
Në piken 12 pika në fund të fjalise zevendesohet me pi-

kepresje dhe shtohen tri pika të reja 13, 14 dhe 15, si vijoj-
ne: 

“13) arme zjarri e bere nga pjese kryesore të armes së 
zjarrit të cilat jane furnizuar me qarkullim të palejuar;

14) arme zjarri e re e prodhuar, e cila nuk eshte e shenu-
ar në pajtim me rregullat për testim dhe vulosje, perkate-
sisht, shenim dhe

15) arme e riparuar, perkatesisht e modifikuar.” 
Në paragrafin 5 pika 5 lidheza “dhe” zevendesohet me 

pikepresje.  
Në piken 6 pika në fund të fjalise zevendesohet me pi-

kepresje dhe pas saj shtohen tri pika të reja 7, 8 dhe 9, si vi-
jojne:  

“7) arme pneumatike me energji kinetike prej 10,5 Ј a 
më teper ose me shpejtesi të predhes 200 m/s ose më të 
madhe dhe kaliber më të madh se 4,5 mm;

8) arme për sinjalizim ndricues-akustik dhe 
9) arme me tetive me force të shtrengimit të tetives mbi 

45 kilograme.” 
Në paragrafin 6 pika 1 pas fjales “arme” shtohen fjalet: 

“me energji kinetike më të vogel se 10,5 J ose me shpejtesi 
të predhes më të vogel se 200 m/s dhe kaliber deri në 4,5 
mm”.

Pika 2 ndryshohet si vijon:  
“2) arme me tetive me fuqi të shtrengimit deri në 45 ki-

lograme dhe“.
Në piken 3 lidheza “dhe” zevendesohet me pike. 
Pika 4 shlyhet. 

Neni 3
Në nenin 5 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vi-

jon:
“Leja nga paragrafi 1 të ketij neni leshohet për çdo fur-

nizim veç e  veç me arme.” 

Neni 4
Në nenet 7 paragrafi 8 dhe në nenin 8 paragrafi 3 fjalet: 

“jane të regjistruara për kryerjen e sigurimit të personave 
dhe prones ose kryejne veprimtarine sigurim të personave 
dhe prones për nevoja personale" zevendesohen me fjalet: 
"kryejne sigurim privat në forme të ofrimit të sherbimeve 
ose sigurim privat për nevoja personale”.
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Neni 5
Në nenin 9 paragrafi 1 pika 7 ndryshohet si vijon: 
“7) ka vendbanim në territorin e Republikes së Maqedo-

nise me leternjoftim të vlefshem, e nese eshte i huaj të kete 
qendrim të lejuar të perhershem në territorin e Republikes 
së Maqedonise, me leternjoftim të vlefshem për të huaj, per-
vec nese me marreveshje të ratifikuar nderkombetare nuk 
eshte percaktuar ndryshe.“

Në paragrafin 2 fjalet “kategoria C” zevendesohen me 
fjalet: “neni 4 paragrafi 5 pikat 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 të ketij lig-
ji”.

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:
“Leja për furnizimin me arme nga neni 4 paragrafi 5 pi-

kat 7, 8 dhe 9 të ketij ligji, i leshohet personit fizik i cili i 
ploteson kushtet nga paragrafi 1 pikat 1, 2, 3, 4 dhe 7 të ke-
tij neni."        

Neni 6
Në nenin 14 pas paragrafit 10 shtohet paragraf i ri 11, 

si vijon: 
“Anetaret e komisionit nga paragrafi 1 të ketij neni ka-

ne të drejte të kompensimit të shpenzimeve për realizimin e 
provimit, të cilat kompensohen nga personi i autorizuar juri-
dik nga paragrafi 5 i ketij neni.”  

Në paragrafin 11 që behet paragraf 12 fjala “policia”, 
zevendesohet me fjalet: “të punesuarit në Ministrine e Pune-
ve të Brendshme, perberjen rezerve të policise, të cilet së 
paku tre vjet i kane kryer punet policore, punetoret e pensio-
nuar të Ministrise së Puneve të Brendshme".

Paragrafi 12 behet paragraf 13.
 

Neni 7
Në nenin 15 paragrafi 4 ndryshohet si vijon: 
“Personat të cilet kane licence për sigurim privat, plote-

simin e  kushtit nga neni 9 paragrafi  1 pika 6 të ketij ligji e 
deshmojne me licence."    

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon: 
“Pjesetaret e perberjes rezerve të policise, të cilet së pa-

ku tre vjet i kane kryer punet policore, si dhe punetoret e 
pensionuar të Ministrise së Puneve të Brendshme, plotesi-
min e kushtit nga neni 9 paragrafi 1 pika 6 të ketij ligji e 
deshmojne me vertetim të leshuar nga organi shteteror per-
kates ku i kane kryer detyrat dhe punet perkatese.”  

Neni 8
Në nenin 16 paragrafi 1 pika 1 fjalet: “për sigurim të 

personave dhe prones “ shlyhen. 
Në paragrafin 2 fjalet: “mbrojtje të personave dhe pro-

nes ose kryejne veprimtari sigurim të personave dhe pro-
nes" zevendesohen me fjalet: " sigurim privat".

 
Neni 9

Në nenin 18 paragrafi 2 pas fjaleve: “të dhena për ar-
men” shtohen fjalet: “(llojin, markem, kalibrin dhe numrin 
e fabrikes të armes)”. 

Neni 10
Në nenin 18-a shtohen tre paragrafe të rinj 1, 2 dhe 3, si 

vijojne: 
“Qitje provuese nga arma behen nga arma nga neni 4 

paragrafi 4 dhe neni 4 paragrafi 5 pikat 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 të 
ketij ligji. 

Qitjet provuese të armes nga paragrafi 1 të ketij neni be-
hen me dy cope municion të pershtatshme për llojin e ar-
mes, të cilat furnizohen pa u leshuar pelqim, vertetim, per-
katesisht leje nga neni 7 paragrafet 3 dhe 4 të ketij ligji. 

Shoqerite tregtare nga neni 52 paragrafi 1 të ketij ligji 
dhe personi fizik I cili shet arme në pajtim me nenin 35 të 
ketij ligji jane të obliguar t’ia shesin bleresit të armes në 

pajtim me paragrafin 1 të ketij neni, tri cope të municionit 
të pershtatshme për llojin e armes nga paragrafi 1 të ketij 
neni, nese nga arma nuk eshte kryer qitje provuese."       

Paragrafet 1 dhe 2 behen paragrafe 4 dhe 5. 

Neni 11
Në nenin 19 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si 

vijon: 
“Për lejen për arme të leshuar të huajit organi kompe-

tent në afat prej 15 ditesh e njofton shtetin e të huajit.”
Paragrafi 2 behet paragraf 3.

Neni 12
Në nenin 23 paragrafi 1 fjalet: “sigurim të personave 

dhe prones” zevendesohen me fjalet: “sigurim privat”. 

Neni 13
Në nenin 24 fjalet: “sigurim të personave dhe prones” 

zevendesohen me fjalet: “sigurim privat”.

Neni 14
Në nenin 31 paragrafi 15 ndryshohet si vijon: 
"Arme sportive, arme pneumatike, arme për sinjalizim 

ndricues-akustik dhe arme me tetive mund të perdoret nga 
personi i mitur vetem në poligonin për qitje, terrenin për 
gjueti ose hapesire tjeter të siguruar për trajnim, nën mbi-
keqyrjen dhe në prezencen e prindit ose personit tjeter të 
moshes madhore i cili posedon leje të vlefshme për arme.” 

Neni 15
Në nenin 35 paragrafi 2 pas fjales “marke” vihet presje 

dhe shtohen fjalet: “numri i fabrikes”. 
Në paragrafin 3 fjalet “paragrafi 2” zevendesohen me 

fjalet: “paragrafet 2 dhe 5”, ndersa pika në fund të fjalise 
zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: “nese nga arma 
nuk eshte kryer qitje provuese."

Pas paragrafit 3 shtohen pese paragrafe të rinj 4, 5, 6, 7 
dhe 8, si vijojne: 

“Nese nga arma e cila eshte blere në pajtim me paragra-
fet 2 dhe 5 të ketij neni, eshte kryer qitje provuese, perso-
nat fizike, perkatesisht juridike të cilet kane blere arme ja-
ne të obliguar që në afat prej tete dite të paraqesin kerkese 
për regjistrimin e armes dhe ta dorezojne marreveshjen nga 
paragrafi 2 të ketij neni, te organi kompetent.

Me perjashtim nga paragrafi 2 i ketij neni, arma e zjar-
rit, pjeset e armes së zjarrit dhe municioni mund të blihen 
me lidhjen e marreveshjeve në largesi, në pajtim me ligjin. 

Para blerjes së armes nga paragrafi 5 të ketij neni, perso-
ni fizik, perkatesisht juridik dorezon ekzemplar të lejes nga 
nenet 9 dhe 16 të ketij ligji, te shitesi i armes.   

Gjate blerjes së armes nga paragrafi 5 i ketij neni kry-
het kontroll i vecante i furnizimit të armes nga organi kom-
petent, pervec kur shitja behet ndermjet tregtareve të arme-
ve.

Kontroll i vecante i armes, sipas paragrafit 7 të ketij ne-
ni, konsiderohet kontrolli që e kryen organi kompetent në 
lidhje me permbushjen e kushteve për furnizim dhe futje të 
armes të parapara me kete ligj dhe me ligj tjeter.“

Neni 16
Pas nenit 35 shtohet nen i ri 35-a, si vijon:

“Neni 35-a
Arme e llojit të njejte mund të jete lende e shkembimit 

ndermjet personave fizike, perkatesisht juridike. 
Personat fizike mund ta kembejne armen nga paragrafi 

1 i ketij neni nese kane leje për arme, perkatesisht vertetim 
nga neni 27 paragrafi 2 të ketij ligji.
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Personat juridike mund ta kembejne armen nga paragra-
fi 1 i ketij neni, nese kane leje për posedim të armes, perka-
tesisht vertetim nga neni 27 paragrafi 2 të ketij ligji.

Dispozitat nga neni 35 paragrafet 2, 3 dhe 4 të ketij lig-
ji në menyre perkatese zbatohen në kembimin e armes nga 
paragrafi 1 i ketij neni." 

       
Neni 17

Pas nenit 38 shtohet nen i ri 38-a, si vijon:

“Neni 38-a
Pronari i armes nga kategoria B, C dhe D për të cilen 

eshte leshuar leje për arme, leje për posedim të armes, per-
katesisht vertetim nga neni 27 paragrafi 2 të ketij ligji 
mund vullnetarisht ta dorezoje armen në stacionin më të 
afert policor.  

Stacioni policor nga paragrafi 1 i ketij neni në afat prej 
15 ditesh e njofton organin kompetent për personin dhe ar-
men  që eshte dorezuar vullnetarisht. 

Për armen nga paragrafi 1 i ketij neni, leshohet verte-
tim. 

Me lejen për arme, perkatesisht lejen për posedim të ar-
mes, organi kompenet vepron në pajtim me nenin 42 të ke-
tij ligji.”

Neni 18
Në nenin 42 paragrafi 1 pas fjaleve: "mbajtje të armes" 

shtohen fjalet: "dhe vertetimin nga neni 27 paragrafi 2 të ke-
tij ligji".

Në piken 3 lidheza “dhe” zevendesohet me pikepresje.
Pas pikes 3  shtohet pike e re 4, si vijon:
“4) kur arma dorezohet vullnetarisht nga pronari në paj-

tim me nenin 38-a të ketij ligji dhe".
Pika 4 behet pika 5.
Në paragrafin 2 pas fjales “arme” shtohen fjalet "dhe 

vertetimin nga neni 27 paragrafi 2 të ketij ligji".  
Në piken 1 pas fjales “leje” shtohen fjalet “dhe verteti-

min”, ndersa lidheza “dhe” zevendesohet me pikepresje.
Pas pikes 1 shtohet pike e re 2, si vijon:
“2) kur arma dorezohet vullnetarisht nga pronari në paj-

tim me nenin 38-a të ketij ligji dhe".   
Pika 2 behet pike 3.
Në paragrafin 6 fjalet: “pika 4” zevendesohen me fjalet 

“pika 5”, ndersa fjalet: “pika 2” zevendesohen me fjalet: 
“pika 3”.  

Në paragrafin 7 fjalet: “numri 3” zevendesohen me fja-
let: “paragrafi 1 pika 4, paragrafi 2 pika 2 dhe paragrafi 3”.   

Neni 19
Në nenin 46 pas paragrafit  2 shtohet paragraf i ri 3, si 

vijon:
“Prodhim i palejuar i armes së zjarrit, pjeseve të armes 

së zjarrit dhe municionit, sipas ketij ligji, konsiderohet çdo 
prodhim ose montim i armes së zjarrit, pjeseve të armes së 
zjarrit dhe municionit:

- prej pjeseve kryesore të armes së zjarrit që jane furni-
zuar me qarkullim të palejuar;

- që nuk jane të shenuara në kohen e prodhimit ose mon-
timit, në pajtim me rregullat për testim dhe vulosje, perkate-
sisht shenim të armes dhe 

- që nuk jane testuar, vulosur perkatesisht shenuar në 
pajtim me rregullat për testim dhe vulosje, perkatesisht she-
nim të armes, si dhe nuk eshte leshuar vertetim nga neni 
51-a paragrafi 4 të ketij ligji, ndersa jane leshuar në qarkul-
lim."

Paragrafet 3 dhe 4 behen paragrafe 4 dhe 5. 
 

Neni 20
Pas nenit 48 shtohet nen i ri 48-a, si vijon:

 “Neni 48 -a
Për ndjekje të plote të prodhimit, riparimit, qarkullimit 

dhe transportit të armes organi kompetent mban evidence 
elektronike të armes. 

Shoqerite tregtare nga nenet 46 paragrafi 1 dhe 52 para-
grafi 1 të ketij ligji jane të detyruara të lidhen në menyre 
elektronike me evidencen nga paragrafi 1 i ketij neni, si 
dhe të futin të dhena dhe të dorezojne dokumente për ar-
men.

Shoqerite tregtare nga paragrafi 2 i ketij neni jane të det-
yruara që në evidencen nga paragrafi 1 i ketij neni t’i futin 
të dhenat në vijim:

- për shoqerine tregtare (firmen, seline, numrin tatimor 
dhe drejtorin);

- për armen (kategorine, marken, modelin, kalibrin, nu-
mrin e fabrikes, prodhuesin e armes, vendin e eksportit të 
armes, eksportuesin, daten e importit të armes në Republi-
ken e maqedonise);

- për bleresin e armes (personin fizik ose juridik, adre-
sen e jeteses ose seline);

- për shitesin e armes (personin fizik ose juridik); 
- për lejen për furnizim të armes (numrin dhe daten) 

dhe       
 - për marreveshjen për shitblerje kur arma furnizohet 

nga personi fizik (numrin dhe daten e lidhjes së marrevesh-
jes).

Krahas obligimit nga paragrafi 3 i ketij neni, shoqerite 
tregtare jane të detyruara që të mbajne regjister të prodhi-
mit, riparimit, qarkullimit dhe transportit të armes. 

Në regjistrin nga paragrafi 4 i ketij neni, shoqerite tre-
gtare jane të detyruara t’i regjistrojne të dhenat nga paragra-
fi 3 i ketij neni.

Të dhenat nga paragrafi 3 i ketij neni dhe regjistri nga 
paragrafi 4 i ketij perpunohen për realizim të qellimeve të 
parapara me kete nen dhe ruhen së paku 20 vjet.

Pas nderprerjes së ushtrimit të veprimtarise, shoqerite 
tregtare në afat prej tete ditesh e dorezojne regjistrin nga pa-
ragrafi 4 i ketij neni, te organi kompetent. 

Ministri i Puneve të Brendshme i percakton permbajt-
jen dhe menyren e mbajtjes së evidences elektronike të ar-
mes, si dhe formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së 
regjistrit për ndjekjen e prodhimit, riparimit, qarkullimit 
dhe transportit të armes.“

Neni 21
Në nenin 49 paragrafet 3, 4 dhe 5 ndryshohen si vijoj-

ne:
“Pas riparimit të kryer të pjeseve kryesore të armes së 

zjarrit, personi fizik perkatesisht  juridik, eshte i detyruar 
që në afat prej tete diteve të punes nga dita e pranimit të ar-
mes së riparuar, ta paraqes armen për qitje provuese dhe të 
parashtroje kerkese për regjistrimin e pjeseve kryesore të ri-
paruara të armes së zjarrit.   

Shoqerite tregtare nga paragrafi 1 i ketij neni jane të det-
yruara që në afat prej pese diteve nga riparimi i kryer i pje-
seve kryesore të armes së zjarrit të dorezojne njoftim për ri-
parimin e kryer te organi kompetent. 

Njoftimi nga paragrafi 4 i ketij neni, permban të dhena 
për personin fizik, perkatesisht juridik në armen e të cilit ja-
ne bere riparime të pjeseve kryesore dhe të dhena për ar-
men.”      

Neni 22
Në nenin 52 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:
“Qarkullim me arme të zjarrit, pjese të armes së zjarrit 

dhe municion sipas ketij ligji, konsiderohet çdo furnizim, 
shitje, dergim, ndermjetesim, transport ose tranferim i ar-
mes së zjarrit, pjeseve të armes së zjarrit dhe municionit."    

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:
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“Qarkullim i palejuar me arme zjarri, pjese të armes së 
zjarrit dhe municionit, sipas ketij ligji, konsiderohet çdo fur-
nizim, shitje, dergim, ndermjetesim, transport ose transfe-
rim i palejuar i armes së zjarrit, pjeseve të armeve së zjarrit 
dhe municionit, në territorin e Republikes së Maqedonise, 
perkatesisht prej ose permes territorit të Republikes së Ma-
qedonise, nese bartja e amres së zjarrit, pjeseve të armes së 
zjarrit dhe municiont nuk lejohet nga të gjitha shtetet per-
mes territorit të të cilave qarkullon arma, si dhe furnizimi, 
shitja, dergimi, transporti ose transferimi i armes së zjarrit 
që nuk eshte shenuar në pajtim me rregullat për testim dhe 
vulosje, perkatesisht shenim, si dhe nuk eshte leshuar verte-
tim nga neni 51-a paragrafi 4 i ketij ligji.” 

Paragrafet 5, 6, 7 dhe 8 behen paragrafe 6, 7, 8 dhe 9.

Neni 23
Në nenin 53 pika në fund të fjalise shlyhet dhe shtohen 

fjalet: “dhe arme për të cilen eshte leshuar vertetim nga ne-
ni 51-a paragrafi 4 të ketij ligji.” 

     
Neni 24

Pas nenit 54 shtohet nen i ri 54-a, si vijon:

“Neni 54-a
Ndermjetesuesi me arme bën ndermjetesim me arme, 

nese:
- veprimtaria eshte e regjistruar në regjistrin tregtar dhe 
- i eshte leshuar leje për kryerjen e ndermjetesimit me 

arme nga organi kompetent. 
Leja për kryerjen e ndermjetesimit me arme leshohet ne-

se ndermjetesuesi me arme i permbush kushtet e parapara 
në nenin 47 paragrafi 2 pika 1 të ketij ligji."     

Neni 25
Neni 55 ndryshohet si vijon:
“Transferim i armeve, municionit dhe pjeseve për ar-

me, sipas ketij ligji, konsiderohet çdo aktivitet i ndermarre 
gjate importit, eksportit dhe transitit të sasise së kontraktu-
ar paraprakisht të armed, municionit dhe pjeseve për arme, 
ndermjet shoqerive tregtare nga nenet 46 paragrafi 1 dhe 
52 paragrafi 1 të ketij ligji dhe shoqerive tregtare të shtete-
ve tjera.  

Tranferimi i armeve, municionit dhe pjeseve të armes, 
permes kufirit shteteror behet nga shoqerite tregtare nga pa-
ragrafi 1 i ketij neni, që do të marin leje të leshuar nga orga-
ni kompetent, pas mendimit të marre paraprakisht nga Mini-
stria e Puneve të Jashtme dhe Ministria e Mbrojtes. 

Kerkesa për leshimin e lejes nga paragrafi 2 i ketij neni 
i permban:

- emrin dhe seline e derguesit, pranuesit dhe transportu-
esit,

 - emrin dhe seline e prodhuesit të armes, municionit 
dhe pjeseve të armes,

- të dhena për shenimin dhe vulosjen e armes, municio-
nit dhe pjeseve për arme në pajtim me ligj (llojin, marken, 
kalibrin) dhe

- sasine e armeve, municionit dhe pjeseve për arme.
Parashtruesi i kerkeses nga paragrafi 3 i ketij neni, esh-

te i detyruar që me kerkesen të dorezoje edhe:
- leje për import ose për transitim nga shteti në të cilin 

arma, municioni dhe pjeset për arme eksportohen ose neper 
ato vende ku transitoret, 

- vertetim (certifikate) për shfrytezuesin e fundit të les-
huar nga organi kompetent dhe 

- marreveshje ose dokument tjeter për sasine e kontra-
ktuar të armeve, municionit dhe pjeseve për arme.

Leja nga paragrafi 2 i ketij neni leshohet me afat të 
vlefshmerise prej një viti.

Leja nga paragrafi 2 i ketij neni, shfuqizohet, nese ven-
dosen masa restriktive në pajtim me rregullat për masa re-
striktive nderkombetare.

Kerkesa nga paragrafi 3 i ketij neni dhe leja nga para-
grafi 2 të ketij neni parashtrohen, perkatesisht leshohen ed-
he në forme elektronike.”

Neni 26
Neni 56 ndryshohet si vijon:
"Për transport të armeve, municionit dhe pjeseve për ar-

me gjate importit, eksportit dhe transitimit permes kufirit 
shteteror nevojitet leje nga organi kompetent.

Leja nga paragrafi 1 i ketij neni u leshohet shoqerive 
tregtare nga nenet 46 paragrafi 1 dhe 52 paragrafi 1 të ketij 
ligji.

Shoqerite tregtare nga paragrafi 2 i ketij neni parashtroj-
ne kerkese për leshimin e lejes për transport permes kufirit 
shteteror të armeve, municionit dhe pjeseve për arme që i 
permban:

- emrin dhe seline e derguesit, pranuesit dhe transportu-
esit;

- emrin dhe seline e prodhuesit të armeve, municionit 
dhe pjeseve për arme;

- të dhena për shenimin dhe vulosjen e armes, municio-
nit dhe pjeseve për arme në pajtim me ligjin (llojin, mar-
ken, kalibrin dhe numrin e fabrikes); 

- sasine e armeve, municionit dhe pjeseve për arme;
- drejtimin e levizjes (piken kufitare për hyrje-dalje dhe 

destinacionin e fundit); 
 - të dhena për mjetin transportues, (vendin e origjines, 

llojin, numrin e tabelave të regjistrimit, certifikaten ADR 
për automjetin nese transportohet municion ose materie 
shperthyese) dhe

- të dhena për shoferin (emrin, mbiemrin, vendin e orig-
jinines, adresen, dokumentin për identifikim, lejen  ADR 
për shoferin nese transportohet municion ose materie 
shperthyese). 

Leja nga paragrafi 1 i ketij neni i permban të dhenat 
nga kerkesa e paragrafit 3 të ketij neni. 

Organi kompetent gjate leshimit të lejes nga paragrafi 1 
i ketij neni, mund sipas nevojes të urdheroje masa për sigu-
ri gjate transportit të armeve, municionit, pjeseve për arme 
në pajtim me ligjin.

Leja nga paragrafi 1 i ketij neni leshohet me afat të 
vlefshmerise deri në dy muaj.  

Për transportin e kryer të armeve, municionit dhe pjese-
ve për arme, shoqerite tregtare nga paragrafi 2 i ketij neni 
që i kane pranuar armet, municionin dhe pjeset për arme ja-
ne të detyruara që në afat prej pese diteve ta njoftojne orga-
nin kompetent që e ka leshuar lejen. 

Njoftimi nga paragrafi 7 i ketij neni dorezohet në forme 
elektronike ose në leter.  

Kerkesa nga paragrafi 3 i ketij neni dhe leja nga para-
grafi 2 të ketij neni parashtrohen, perkatesisht leshohen ed-
he në forme elektronike.

Leja nga paragrafi 1 i ketij neni, e shoqeron armen, mu-
nicionin dhe pjeset për arme deri në destinacionin e fundit.

Armet, municioni dhe pjeset për arme që transitohen 
permes territorit të Republikes së Maqedonise nuk sheno-
hen në pajtim me nenin 53 të ketij ligji.”

Neni 27
Pas nenit 56 shtohet nen i ri 56-a, si vijon:

“Neni 56-a
Transport të armeve, municionit dhe pjeseve për arme 

në territorin e Republikes së Maqedonise kryejne shoqerite 
tregtare nga nenet 46 paragrafi 1 dhe 52 paragrafi 1 të ketij 
ligji.
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Shoqerite tregtare nga paragrafi 1 i ketij neni parashtroj-
ne kerkese për leshimin e lejes për transport të amreve, mu-
nicionit dhe pjeseve për arme në terrirotin e Republikes së 
Maqedonise, që i permban:

- emrin dhe seline e derguesit, pranuesit dhe transportu-
esit, 

- të dhena për shenimin dhe vulosjen e armeve, munici-
onit dhe pjeseve për arme në pajtim me ligjin (llojin, mar-
ken, kalibrin dhe numrin e fabrikes), 

- sasine e armeve, municionit dhe pjeseve për arme,
- drejtimin e levizjes dhe destinacionin e fundit dhe 
- të dhena për mjetin transportues (llojin dhe numrin e 

tabelave të regjistrimit) dhe 
- të dhena për shoferin (emrin, mbiemrin, adresen e jete-

ses dhe dokumentin për identifikim).
Organi kompetent i cili e leshon lejen nga paragrafi 1 i 

ketij neni, mundet sipas nevojes të urdheroje masa për sigu-
ri gjate transportit.

Në lejen nga paragrafi 1 i ketij neni, shenohet data e fil-
limit dhe perfundimit të transportit të armeve, municionit 
dhe pjeseve për arme.

Leja nga paragrafi 1 i ketij neni e shoqeron armen, mu-
nicionin dhe pjeset për arme deri në destinacionin e fundit.

Për transportin e kryer të armeve, municionit dhe pjese-
ve për arme, shoqerite tregtare nga paragrafi 1 i ketij neni 
jane të detyruara që në afat prej pese diteve ta njoftojne or-
ganin kompetent që e ka leshuar lejen dhe organin kompe-
tent ku ka perfunduar transporti. 

Njoftimi nga paragrafi 6 i ketij neni dorezohet në forme 
elektronike ose në leter.”  

Neni 28
Në nenin 59 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
“Qitje në poligone civile për qitje mund të kryeje çdo 

person fizik."
Pas paragrafit 2 shtohen tre paragrafe të rinj 3, 4 dhe 5, 

si vijojne:  
“Nese personi fizik nga paragrafi 1 i ketij neni nuk ka 

arme personale për qitje, mund të huazoje arme dhe munici-
on nga poligoni civil për qitje civile, me të cilat kryen qitje 
në atë poligon për qitje.     

Personi fizik nga paragrafi 1 i ketij neni, guxon të qet 
në poligonin civil për qitje, në prani të perfaqesuesve të per-
sonave juridike nga neni 58 paragrafi 2 i ketij ligji.

Personat juridike nga neni 58 paragrafi 2 të ketij ligji ja-
ne të detyruar që të ndermarrin masa për pengimin dhe tej-
kalimin e demeve nga realizimi joprofesional i qitjes në po-
ligonin civil për qitje të paraprara me ligj dhe rregulle nen-
ligjore."  

Neni 29
Në nenin 62 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si 

vijon:
“Poseduesi i armes për të cilen eshte leshuar leje nga pa-

ragrafi 1 i ketij neni, eshte i detyruar që ta nxjerre armen 
jashte kufijve të Republikes së Maqedonise, gjate leshimit 
të  pare të territorit të Republikes së Maqedonise.”

Neni 30
Neni 64 ndryshohet si vijon:
“Shtetasit e Republikes së Maqedonise të cilet kane qen-

druar jashte vendit dhe kane për qellim që perhere të jetoj-
ne në Republiken e Maqedonise dhe të huajt me qendrim 
permanent të lejuar në Republiken e Maqedonisem, gjate 
kalimit të kufirit shteteror jane të detyruar që ta paraqesin 
në piken kufitare armen që kane për qellim ta fusin në Re-
publiken e Maqedonise dhe për të cilen posedojne leje të 
vlefshme për arme të leshuar nga organi komopetent i shte-
tit tjeter.  

Pas paraqitjes së armes, në piken kufitare leshohet leje 
për futjen e armes dhe municionit, me ç'rast arma futet në 
territorin e Republikes së Maqedonise.

Personat nga paragrafi 1 i ketij neni në afat prej tete di-
teve të punes nga dita e leshimit të lejes nga paragrafi 2 të 
ketij neni, jane të detyruar të paraqesin kerkese për zeven-
desimin e lejes për arme të leshuar nga organi kompetent i 
shtetit tjeter, si dhe ta dorezojne armen për qitje të saj pro-
vuese. 

Gjate zevendesimit të lejes për arme të leshuar nga orga-
ni kompetent i shtetit tjeter behet kontroll  i besueshmerise 
dhe autenticitetit të lejes.   

Nese refuzohet kerkesa nga paragrafi 3 i ketij neni, per-
sonat nga paragrafi 1 i ketij neni jane të detyruar që në afat 
prej tete diteve të punes armen ta nxjerrin jashte territorit të 
Republikes së Maqedonise.  

Dispozitat nga paragrafet 2, 3, 4 dhe 5 të ketij neni nuk 
zbatohen për armet nga paragrafi 1 i ketij neni, që ndalohen 
për furnizim dhe posedim në Republiken e Maqedonise 
dhe ato nuk guxojne të futen në territorin e Republikes së 
Maqedonise.”    

    
Neni 31

Neni 65 ndryshohet si vijon:
"I huaji mund të furnizoje arme zjarri në Republiken e 

Maqedonise në pajtim me kategorizimin e armeve nga neni 
4 të ketij ligji, në baze të dokumentit të vlefshem perkates 
për armen të leshuar nga organi kompetent i shtetit të të hu-
ajit.  

Dokumenti nga paragrafi 1 të ketij neni, duhet të jete i 
perkthyer në gjuhen maqedonase dhe në alfabetin e saj ciri-
lik dhe të jete i vertetuar autentiviteti i tij nga perfaqesia 
diplomatike-konsullore e shtetit të të huajit në Republiken 
e Maqedonise. 

Pas furnizimit të kryer të armeve nga paragrafi 1 të ke-
tij neni, tregtari i armeve paraqet kerkese te organi kompe-
tent për bartjen e armeve. 

Kerkesa nga paragrafi 3 të ketij neni I permban të dhe-
nat në vijim: 

- emrin, mbiemrin dhe adresen e shitesit, perkatesisht 
nese eshte e mundur edhe emrin, mbiemrin dhe adresen e 
pronarit të armeve,

- emrin, mbiemrin dhe vendbanimin e bleresit të arme-
ve,

- adresen në të cilen dergohet ose transportohet arma,
- numrin e copeve të armeve që dergohen ose transpor-

tohen, 
- identifikim më të lehte të armeve, perkatesisht të dhe-

na për testim dhe vulosje, perkatesisht shenim të armeve në 
pajtim me ligj, 

- menyren e bartjes së armeve, 
- daten e fillimit të transportimit, perkatesisht dergimit 

të armeve dhe 
- afatin për nxjerrjen e armeve. 
Me kerkesen dorezohen edhe dokumentet si vijojne: 
- dokumenti nga paragrafi 2 i ketij neni dhe 
- deshmia për shitblerjen e armeve. 
Pas kerkeses nga paragrafi 3 të ketij neni organi kompe-

tent miraton leje për bartjen e armeve.  
Leja për bartjen  e armeve permban të dhenat nga kerke-

sa nga paragrafi 3 të ketij neni. 
Pas miratimit të lejes për transport të armeve, tregtari i 

armeve e dorezon armen për transport ose e dergon me po-
ste deri te i huaji.      

Leja për bartjen e armeve e shoqeron armen gjate trans-
portimit të saj, perkatesisht dergimit deri në destinacionin e 
fundit në shtetin e të huajit.  

Leja për bartjen e armeve tregohet me kerkese të orga-
neve kompetente të shteteve neper territorin e të cilave 
transportohet, perkatesisht dergohet. 
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Për lejen për transportimin e armeve, njoftohet shteti i 
destinacionit të fundit të armeve dhe shteti neper territorin 
e të cilit arma transiton.         

I huaji i cili kalon neper territorin e Republikes së Ma-
qedonise armen mund ta mbaje me vete ta transportoje ne-
permjet territorit të Republikes së Maqedonise, nese pose-
don dokument të vlefshem për armen, të leshuar nga organi 
kompetent i shtetit të të huajit dhe leje të leshuar nga perfa-
qesia diplomatike - konsullore perkatese e Republikes së 
Maqedonise jashte vendit." 

Neni 32
Pas nenit 66 shtohet nen i ri 66-a, si vijon:

"Neni 66-a
Bartesi i pasaportes diplomatike apo zyrtare ose anetari 

i organizates nderkombetare i cili në menyre ligjore qen-
dron në Republiken e Maqedonise, armen të cilen e pose-
don me dokument të vlefshem të leshuar nga organi kompe-
tent i shtetit tjeter, e shfrytezohet për gjueti ose sport, mund 
ta fuse në territorin e Republikes së Maqedonise në baze të 
lejes së leshuar për futje dhe mbajtje të armes për gjueti ose 
sport. 

Leja nga paragrafi 1 të ketij neni leshohet nga nepunesi 
policor në piken kufitare ku kalohet kufiri shteteror. 

Leja nga paragrafi 1 të ketij neni vlen gjate kohes së 
qendrimit ligjor të personit i cili e fut armen në shtet.  

Me armen për të cilen eshte leshuar leja nga paragrafi 1 
të ketij neni, poseduesi i armes vepron në pajtim me dispo-
zitat e neneve nga 28 deri në 40 të ketij ligji. 

Poseduesi i armes për të cilen eshte leshuar leja nga pa-
ragrafi 1 i ketij neni, nuk eshte i obliguar që ta nxjerre ar-
men jashte kufijve të Republikes së Maqedonise, gjate çdo 
leshimi të shtetit, pervec gjate leshimit të shtetit për nder-
prerje të shkaqeve për qendrim ligjor në shtet."    

Neni 33
Në nenin 67 paragrafi 2 fjalet: "Organi kompetent gjate 

kontrollit të kalimit të kufirit shteteror" zevendesohen me 
fjalet: "Nepunesi policor i pikes kufitare ku kalohet kufiri 
shteteror".

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

"Të huajt nga paragrafi 1 i ketij neni mund të fusin në 
Republiken e Maqedonise municion për arme me tyta të 
vjaskuara më së shumti deri në 100 plumba, perkatesisht 
municion për arme me tyta të pavjaskuara më së shumti de-
ri në 500 plumba. 

Sasia e municionit nga paragrafi 3 të ketij neni, ka të be-
je me çdo futje të armeve në territorin e Republikes së Ma-
qedonise për gjueti."   

Neni 34
Në nenin 72 paragrafi 1 fjalet: "dokument të leshuar 

evropian për arme zjarri" zevendesohen me fjalet: "leje të 
leshuar evropiane për arme zjarri".   

Në paragrafin 4 fjalet: "dokument evropian për arme" 
zevendesohen me fjalet: "leje evropiane për arme zjarri". 

Në paragrafin 6 pas fjaleve: "nese për armen" shtohen 
fjalet:  "nga neni 4 paragrafet 4, 5 dhe 6 të ketij ligji", nder-
sa  fjalet " dokument të leshuar evropian për arme" zevende-
sohen me fjalet: "leje të leshuar evropiane për arme zjarri".   

Pas paragrafit 6 shtohen dy paragraf të rinj 7 dhe 8, si 
vijojne:

"Arma e zjarrit e cila eshte e ndaluar për furnizim dhe 
posedim në Republiken e Maqedonise në pajtim me nenin 
4 paragrafi 3 të ketij ligji nuk guxon të futet në Republiken 
e Maqedonise nga shtetas të vendeve anetare të Bashkimit 
Evropian në pajtim me paragrafin 6 të ketij neni.

Gjate udhetimit me leje evropiane për arme zjarri, pose-
duesi i armes së zjarrit nuk paguan kompensim ose takse 
gjate kohes së shfrytezimit të lejes në shtet.“  

Neni 35
Në nenin 73 paragrafi 1 fjalet: "dokument të leshuar 

evropian për arme" zevendesohen me fjalet: " leje të leshu-
ar evropiane për arme zjarri". 

Në paragrafin 2 fjalet: "dokument evropian për arme" 
zevendesohen me fjalet: " leje evropiane për arme zjarri". 

Në paragrafin 3 fjalet: "dokumenti evropian për arme" 
zevendesohen me fjalet: " leja evropiane për arme zjarri". 

     
Neni 36

Pas nenit 73 shtohet neni i ri 73-a, si vijon:

"Neni 73-a
Lejen evropiane për arme zjarri për shtetas të Republi-

kes së Maqedonise e leshon organi kompetent. 
Në lejen nga paragrafi 1 të ketij neni, inkorporohen të 

gjitha ndryshimet dhe karakteristikat e armes së zjarrit, si 
dhe humbja dhe vjedhja e armes së zjarrit.      

Leja nga paragrafi 1 i ketij neni ka afat të vlefshmerie 
prej pese vitesh, me ç’rast vlefshmeria mund të vazhdohet 
edhe për pese vite. 

Leja nga paragrafi 1 i ketij neni permban rubrika në të 
cilat shenohen: 

- të dhena personale për pronarin e armes së zjarrit,
- të dhena për armen e zjarrit, e sidomos kategorine e ar-

mes së zjarrit,
- afatin e vlefshmerise të lejes evropiane për arme zjarri, 
- verejtje për armen e zjarrit (organin kompetent që e 

ka leshuar lejen),
- veretje nga shtetet tjera në lidhje me dokumentet e ne-

vojshme për futjen e armes në territorin e tyre (leje për hyr-
je apo tjeter),

- deklarata në lidhje me atë nese gjate udhetimit në 
shtet anetar të Bashkimit Evropian me një ose më teper co-
pe të armes nga kategorite B, C dhe D, jane të domosdosh-
me edhe dokumente perkatese për armen të leshuara nga or-
ganet kompetente të vendeve anetare të Bashkimit Evropi-
an dhe 

- deklarata se ndalohet ose i nenshtrohet lejes për furnizim 
dhe posedim të armes së zjarrit të kategorise B, C dhe D."   

Neni 37
Në nenin 74 fjalet: "dokument evropian për arme" ze-

vendesohen me fjalet: " leje evropiane për arme zjarri". 

Neni 38
Në nenin 77 paragrafi 3 fjala "pese" zevendesohet me 

fjalet: "së paku 20". 

Neni 39
Në nenin 78 paragrafi 5 fjala "gjykata" zevendesohet 

me fjalet: "Regjistri Qendror i Republikes së Maqedonise".

Neni 40
Në nenin 80 paragrafi 1 pika 13 lidheza "dhe" zevende-

sohet me pikepresje. 
Në piken 14 pika zevendesohet me lidhezen "dhe", 

ndersa pas kesaj pike shtohet pike e re 15, si vijon: 
"15) nuk do ta nxjerre armen jashte kufijve të Republi-

kes së Maqedonise, gjate leshimit të pare të territorit të shte-
tit (neni 62 paragrafi 3)."        

Neni 41
Në nenin 81 paragrafi 1 pas pikes 1 shtohet pike e re 2, 

si vijon: 
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"2) nuk do t’i shese bleresit të armeve tri cope të muni-
cionit të pershtatshme për llojin e armeve;". 

Pas pikes 4 e cila behet pike 5 shtohen dy pika të reja 6 
dhe 7, si vijojne: 

"6) në afatin e percaktuar nuk do ta paraqese armen e 
blere për qitje provuese, perkatesisht në afatin e percaktuar 
nuk do të paraqese kerkese për regjistrim të armes (neni 35 
paragrafet 3 dhe 4);

7) në afatin e percaktuar nuk do të paraqese armen që 
kembehet, perkatesisht  në afatin e percaktuar nuk do të pa-
raqese kerkese për regjistrim të armes (neni 35-a paragrafi 
4);”.

Pikat 5, 6 dhe 7 behen pika 8, 9 dhe 10.
Pas pikes 8 e cila behet pika 11 shtohet pika e re 12, si 

vijon: 
"12) në afatin e percaktuar nuk do të paraqese për qitje 

provuese arme pjeset kryesore të së ciles jane riparuar, per-
katesisht nuk do të paraqese kerkese për regjistrim të pjese-
ve kryesore të riparuara të armes së zjarrit (neni 49 paragra-
fi 3);".

Pas pikes 9 e cila behet pika 13 shtohet pika e re 14, si 
vijon: 

"14) qet në poligon civil për qitje në mungese të perfa-
qesuesit të personit juridik (neni 59 paragrafi 4);".

Pikat 10 dhe 11 behen pika 15 dhe 16.              
Pika 12 e cila behet pika 17 ndryshohet si vijon: 
"17) nuk do të paraqese arme të cilen ka për qellim ta 

fuse në Republiken e Maqedonise (neni 64 paragrafi 1);".
Pas pikes 17 shtohen dy pika të reja 18 dhe 19, si vijoj-

ne:
"18) në afatin e percaktuar nuk do të paraqese kerkese 

për zevendesimin e lejes për arme të leshuar nga organi 
kompetent i shtetit tjeter, si dhe nuk do ta dorezoje armen 
për qitje provuese të saj (neni 64 paragrafi 3);

19) në afatin e percaktuar nuk do ta nxjerre armen jash-
te territorit të Republikes së Maqedonise (neni 64 paragrafi 
5);". 

Pikat 13 dhe 14 behen pika 20 dhe 21.

Neni 42
Në nenin 82 paragrafi 1 pas pikes 6 shtohen tri pika të 

reja 7, 8 dhe 9 si vijojne:
"7) në afatin e percaktuar nuk ka filluar të mbaje regji-

ster për ndjekje të prodhimit, riparimit, qarkullimit dhe 
transportit të armeve (neni 48-a paragrafi 4);

8) nuk i regjistron të dhenat në regjistrin për ndjekje të 
prodhimit, riparimit, qarkullimit dhe transportit të armeve 
(neni 48-a paragrafi 5);

9) në afatin e percaktuar nuk do të paraqese për qitje 
provuese arme pjeset kryesore të së ciles jane riparuar (ne-
ni 49 paragrafi 3);".

Pikat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dhe 17 behen pi-
ka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20.

Në paragrafin 2 fjalet: "pikat 4 deri në 12" zevendeso-
hen me fjalet: "pikat 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15“.

Në paragrafin 3 fjalet: "pikat 1, 2, 3, 5, 7, 8 dhe 12" ze-
vendesohen me fjalet: "pikat 1, 2, 3, 5, 10, 11 dhe 15“.

Në paragrafin 4 fjalet: "pikat 4 deri në 13" zevendeso-
hen me fjalet: "pikat 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dhe 16“.    

Neni 43
Në nenin 83  paragrafi 1 pas pikes 6 shtohen tri pika të 

reja 7 dhe 8, si vijojne:
"7) në afatin e percaktuar nuk do ta paraqese armen e 

blere për qitje provuese, perkatesisht në afatin e percaktuar 
nuk do të paraqese kerkese për regjistrimin e armes (neni 
35 paragrafet 3 dhe 4);

8) nuk do ta paraqese armen që kembehet, perkatesisht 
nuk do ta paraqese armen e cila kembehet për qitje provue-
se (neni 35-a paragrafi 4);".

Pika 7 behet pika 9.
Pas pikes 8 e cila behet pika 10 shtohet pika e re 11, si 

vijon: 
"11) në afatin e percaktuar në menyre elektronike nuk 

do të lidhet me evidencen elektronike për ndjekje të prodhi-
mit, riparimit, qarkullimit dhe transportit të armeve dhe 
nuk do t’i fuse të dhenat e parapara në evidence (neni 48- a 
paragrafet 2 dhe 3);".

Pika 9 e  cila behet pika 12 ndryshohet si vijon: 
"12) në afatin e percaktuar nuk do të dorezoje njoftim 

për riparim të kryer të pjeseve kryesore të armes së zjarrit 
(neni 49 paragrafi 4);".

Pas pikes 12 shtohen dy pika të reja 13 dhe 14, si vijojne:
"13) nuk ka ndermarre masa perkatese për tejkalimin e 

demeve nga realizimi joprofesional i qitjes në poligonin ci-
vil për qitje (neni 59 paragrafi 5); 

14) në afatin e percaktuar nuk e njofton organin kompe-
tent për transportin e kryer të armeve, municionit dhe pjese-
ve për arme (neni 56 paragrafi 7 dhe neni 56-a paragrafi 6) 
dhe" 

Pika 10 behet pike 15.   

Neni 44
Në nenet 83-a paragrafi 1 dhe 83-b paragrafi 1 fjalet: 

"nenet 86 dhe 86-b" zevendesohen me fjalet: "nenet 86, 86-
b dhe 86-g".

    
Neni 45

Pas nenit 86-v shtohet nen i ri 86-g, si vijon: 
      

"Neni 86-g
Pronari i armes nga neni 4 paragrafi 5 pikat 7, 8 dhe 9 të 

ketij ligji eshte i obliguar që ta zevendesoje vertetimin për ar-
me me leje për arme, perkatesisht me leje për posedim të ar-
mes, në afat prej tri vitesh nga hyrja në fuqi e ketij ligji. 

Zevendesimi nga paragrafi 1 i ketij neni kryhet me pa-
rashtrim personal të kerkeses për zevendesimin e vertetimit 
me leje për arme, perkatesisht leje për posedim të armes.”  

Neni 46
Në nenin 88 fjalet: "kapitulli X i" zevendesohen me fja-

let:  "neni 73-a nga".  

Neni 47
Shoqerite tregtare nga neni 48-a paragrafi 2 të ketij ligji 

punen e vet do ta harmonizojne në afat prej gjashte muajve 
nga fillimi i zbatimit të dispozites nga neni 48-a paragrafi 1 
i ketij ligji. 

Shoqerite tregtare nga neni 48-a paragrafi 2 të ketij ligji 
regjistrin për ndjekjen e prodhimit, riparimit, qarkullimit 
dhe transportit të armeve do të fillojne ta mbajne në afat 
prej gjashte muajve nga dita e hyrjes në fuqi e aktit nenlig-
jor nga neni 48-a paragrafi 8 i ketij ligji. 

Neni 48
Rregulla nenligjore nga neni 48-a paragrafi 8 të ketij lig-

ji do të miratohet në afat prej dy vitesh nga dita e hyrjes në 
fuqi e ketij ligji. 

Neni 49
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 

Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për arme. 

 
Neni 50

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise", pervec dis-
pozites nga neni 20 i ketij ligji me të cilen shtohet dispozita 
nga neni 48-a paragrafi 1 që do të filloje të zbatohet dy vite 
nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.
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2835.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА ПРОИЗВО-
ДСТВО  И ПРОМЕТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА 

ОПРЕМА

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за производство и промет на вооружува-
ње и воена опрема,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 26 август 2013 година.

 
  Бр. 07- 3230/1                                Претседател

26 август 2013 година            на Република Македонија,                      
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ВООРУЖУВАЊЕ 

И ВОЕНА ОПРЕМА

Член 1
Во Законот за производство и промет на вооружува-

ње и воена опрема (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 54/2002, 84/2007, 161/2009 и 145/10), 
членот 1 се менува и гласи: 

“Со овој закон се уредуваат условите за вршење на 
производство и промет на вооружување и воена оп-
рема, како дејност од интерес за одбраната и безбеднос-
та на Република Македонија, планирање на производ-
ството и прометот; вршење на извоз-увоз, транзит, бро-
керинг и офсет; обврски на трговските друштва и тргов-
ци поединци кои се регистрирани да вршат промет; об-
врски на министерствата и други органи на управата;  
квалитетот на вооружување и воена опрема; заштитата 
и безбедноста на производството и прометот; односите 
меѓу носителите на производството и прометот на воо-
ружување и воена опрема и органите на државната уп-
рава.”

Член 2
Во членот 2 став 1 алинеја 2 по зборот “документа-

ција” се додаваат зборовите: “софтвер и нематеријална 
технологија”. 

Ставот  2  се брише.

Член 3
Во членот 3 став 1  по зборовите: “средства на 

ВВО” се додаваат зборовите: “софтвер и нематеријална 
технологија”. 

Член 4
Членот 4 се менува и гласи: 
“Под промет на ВВО, во смисла на овој закон, се 

подразбира купување и продавање на ВВО во Републи-
ката и во надворешно-трговското работење и вршење-
то на услуги во прометот, пренесувањето (трансферот), 
посредувањето (брокерските услуги) и офсетот.

Прометот на ВВО во надворешно-трговското рабо-
тење и вршењето на услуги  ги опфаќа:

- опрема за производство, полупроизводи, скло-
пови, потсклопови, делови, репродукциони материјали, 
суровини, софтвер и нематеријална технологија и дру-
ги технички средства,

- деловно-техничка соработка, производна коопера-
ција, прибавување и отстапување на имотните права 
врз основа на технологијата во областа на производ-
ството на ВВО,

- проектирање, изградба и опремување на производ-
ствените капацитети во странство и

- застапување на странски фирми, посредување, ре-
монт и други услуги во надворешниот трговски про-
мет.

Трговските друштва кои се запишани во Централни-
от регистар на Република  Македонија, а добиле соглас-
ност за вршење на промет со ВВО  се должни да ги  
достават промените на податоците врз чија основа е до-
биена согласност до Министерството за економија во 
рок од седум  дена од денот на промената на подато-
ците.”

Член 5
По  членот 4 се додаваат три нови члена  4-а, 4-б и 

4-в, кои гласат:

„Член 4-а
Пренесување (трансфер) на ВВО подразбира извоз, 

увоз и транзит на однапред договорена количина на 
ВВО меѓу трговски друштва кои ги исполниле услови-
те од членот 23 од овој закон и трговски друштва на 
други држави, надвор и за  подрачјето на Република 
Македонија. 

Пренесување (трансфер) на ВВО подразбира и тран-
сфер на софтвер или технологија преку електронски ме-
диум, факс, телефон, електронска пошта или друго 
електронско средство надвор од подрачјето на Републи-
ка Македонија, а се однесува  на пристапот во електрон-
ска форма на софтвер и технологија на правно и физич-
ко лице надвор од подрачјето на Република Македони-
ја и на усниот пренос на технологија по телефон,  до-
колку  технологијата е содржана во документ  чиј би-
тен дел е прочитан или опишан по пат на телефон.

Транзит на производи за ВВО подразбира тран-
спорт или превоз на производи за ВВО од една земја во 
друга земја при што стоките минуваат низ територијата 
на Република Македонија. 

Извозот - увозот на производи за ВВО подлежи на 
контрола со цел за заштита  на одбраната и безбед-
носта, економските интереси и надворешно политички-
те интереси на Република Македонија  во зајакнување 
на меѓународниот мир и безбедност, како и  за исполну-
вање на меѓународните обврски на Република Македо-
нија.

Член 4-б
Посредување (во натамошниот текст: брокерски ус-

луги) се преговарање или договарање на трансакции за 
купување, продавање или набавка на производи за 
ВВО од една земја во која било друга земја, како и  про-
давање  или купување на производи за ВВО кои се нао-
ѓаат во една земја за нивен пренос во која било друга 
земја. За целите на овој закон  помошните услуги, како 
што се   транспортот, финансиските услуги, осигурува-
ње или реосигурување, рекламирање и промоција не се 
сметаат за брокерски услуги. 



 Стр. 20 - Бр. 119                                                                                       29 август 2013

Посредник (во натамошниот текст: брокер) е тргов-
ско друштво или трговец поединец кое врши брокер-
ски услуги дефинирани во ставот 1 на овој член и ги ис-
полнува условите од членот 23 од овој закон.

Член 4-в
Офсет претставува компензација, односно реципро-

цитет, т.е. друга форма на плаќање за стоки и услуги 
при опремување на Армијата и полицијата на Републи-
ка Македонија преку договор склучен за снабдување на 
производи и вршење на услуги за ВВО меѓу надлежно 
министерство кое е носител на офсет програмата, како 
и трговски друштва регистрирани за промет, а ги испол-
нуваат условите од членот 23 од овој закон.”

Член 6
По членот  8 се додава нов член 8-а, кој гласи:

„Член 8-а
Во постапката при вршење на инспекциски надзор 

ќе се применуваат одредбите од Законот за инспекцис-
ки надзор, доколку со овој закон поинаку не е регули-
рано.”

Член 7
Во членот 14 став 3 зборовите: “поднесувањето на 

барањето” се заменуваат со зборовите: “денот на доста-
вениот предлог од Министерството за економија”.

По  ставот 3  се додава нов став 4, кој гласи: 
“Министерствата од ставот 3 на овој член треба да 

го достават своето мислење во рок од 30 дена од кога 
предметните барања им се доставени од Министерство-
то за економија.”

Во ставот 4 кој станува  став 5 зборовите: “Врховни-
от суд на Република Македонија” се заменуваат со збо-
ровите: “Управниот суд”.  

Член 8
Во членот  21 по ставот 3  се додаваат два нови ста-

ва 4 и 5, кои гласат:
“Ако барањето на подносителот не ги исполнува ус-

ловите од членот 12 од овој закон, министерот за еконо-
мија ќе донесе решение за одбивање на барањето.

Против решението од ставот 4 на овој член подноси-
телот на барањето може да изјави жалба до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и поста-
пка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена 
од денот на добивањето на решението.”

Член 9
Членот  23  се менува и гласи:
“Промет на ВВО во Републиката и странство можат 

да вршат производителите на ВВО, трговски друштва и 
трговци поединци регистрирани за вршење на промет, 
кои се запишани во Централниот регистар на Републи-
ка Македонија врз основа на донесена одлука од Влада-
та за давање согласност за вршење на таа дејност ако 
ги исполнуваат следниве услови: 

1) извод од трговски регистар;
2) соодветни работни простории и простории за 

сместување и чување на опрема и документи за ВВО, 
соодветен стручен кадар, како и техничка опрема и заш-
тита на ВВO и

3) со правосилна пресуда да не е изречена мерка на 
безбедност - забрана за вршење на дејност на трговско 
друштво или на одговорното лице во трговското друштво.

Брокерски услуги може да врши  и трговец поеди-
нец врз основа на донесена одлука од Владата на Репуб-
лика Македонија за давање согласност за вршење на 
таа дејност, ако ги исполнува условите од ставот 1 точ-

ки 1 и 3 на овој член,  како и соодветна работна просто-
рија и опрема за сместување и чување на документи за 
ВВО.

Министерот  за економија во согласност со министе-
рот за одбрана и министерот за внатрешни работи поб-
лиску ги пропишува условите од  ставот 2  точка  2 на 
овој член.”

Член 10
Во членот  24 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи:
“Одговорното лице во правното лице и физичкото 

лице од ставот  1 на овој член треба да има живеалиш-
те на територијата на Република Македонија, а доколку  
е странец да има одобрен постојан престој на територи-
јата на Република Македонија, освен ако со ратифику-
ван меѓународен договор поинаку не е регулирано.”

Член 11
Членот 24-а се менува и гласи: 
“Барањето за добивање на согласност за вршење на 

промет на ВВО се поднесува до Министерството за еко-
номија во пропишан образец.

Министерот за економија ги пропишува формата и 
содржината на образецот од ставот 1 на овој член.

Кон барањето од ставот 1 на овој член се приложу-
ваат докази дека се исполнети условите од членот 23 
од овој закон.

Ако барањето на подносителот не ги исполнува ус-
ловите од членот 23 од овој закон, министерот на еко-
номија ќе донесе решение за одбивање на барањето.

Против решението од ставот 4 на овој член подноси-
телот на барањето може да изјави жалба до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и поста-
пка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена 
од денот на добивањето на решението.

Доколку трговското друштво ги исполнува услови-
те од членот 23 од овој закон на предлог на Министер-
ството за економија, а по претходно добиено мислење 
од Министерството за одбрана и Министерството за 
внатрешни работи, Владата дава согласност во рок од 
60 дена од денот на доставениот предлог од Министер-
ството за економија.

Министерството за одбрана и Министерството за 
внатрешни работи треба да го достават своето мислење 
во рок од 15 дена од денот на доставениот предлог од 
Министерството за економија.

Против одлуката на Владата со која се одбива бара-
њето за давање согласност, може да се поднесе тужба 
за поведување на управен спор пред Управниот суд.”

Член 12
По членот 31  се додава нова Глава III-а  и нов  член 

31-а, кои гласат:
„ III-а.  КОМИСИЈА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ  НА БА-

РАЊА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ИЗВОЗ - УВОЗ,  ТРАНЗИТ, БРОКЕРСКИ УСЛУ-
ГИ И ОФСЕТ

Член 31-а
За разгледување на барања за добивање на дозвола 

за вршење на извоз - увоз, транзит, брокерски услуги и 
офсет на ВВО, Владата на Република Македонија фор-
мира комисија.

Комисијата е составена од претседател, заменик на 
претседател, пет члена и пет заменици на членовите од 
претставници на Министерството за економија, Минис-
терството за одбрана, Министерството за внатрешни ра-
боти, Министерството за надворешни работи и Царин-
ската управа на Република Македонија.
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Со комисијата раководи претседателот на комисија-
та од Министерството за економија. Заменикот на прет-
седателот е членот на комисијата претставник од Ми-
нистерството за економија.

Комисијата од ставот 1  на овој  член ги врши сле-
дниве работи:

- ги разгледува  барањата за  добивање дозвола за 
вршење на извоз - увоз, транзит, брокерски услуги и оф-
сет на ВВО и дава мислење по доставените барања,

- дава иницијативи за уредување на прашања за из-
воз - увоз транзит, брокерски услуги и офсет на ВВО, 
со овој или други прописи од областа на одбраната,

- остварува соработка  со надлежни  меѓународни 
институции и тела за прашања од нејзина надлежност и 

- ја применува „Заедничката  воена листа на ЕУ” и 
се придржува кон рестриктивните мерки согласно  со 
Законот за меѓународни рестриктивни мерки.

Мислењата на комисијата се донесуваат со консен-
зус.

Комисијата за својата работа донесува деловник.
Административно-техничките работи за потребите 

на комисијата ги врши Министерството за економија 
во согласност со актот за организација на работа.

Комисијата  доставува извештај за својата работа до 
Владата најмалку еднаш годишно. 

Извештајот се доставува во првиот квартал на теков-
ната година за претходната година.

Владата на Република Македонија на предлог на 
Министерството за економија ја објавува „Заедничката  
воена листа на ЕУ” во “Службен весник на Република 
Македонија“.“

Член 13
По членот 31-а се додава нова  Глава  III-б  и  десет  

нови  члена  31-б, 31-в, 31-г, 31-д, 31-ѓ, 31-е, 31-ж, 31-з 
, 31-s  и 31-и, кои гласат:

„III-б.  ВРШЕЊЕ НА ИЗВОЗ - УВОЗ, ТРАНЗИТ, 
БРОКЕРИНГ и ОФСЕТ 

Член 31-б
Трговското  друштво кое ги исполнува условите од 

членот 23 од овој закон, може да врши извоз - увоз на 
производи за ВВО врз основа на дозвола за вршење на 
извоз - увоз на ВВО (во натамошниот текст: дозвола за 
извоз - увоз). 

Дозволата за извоз - увоз од ставот 1 на овој член ја 
издава Министерството за економија.

Дозволата за извоз - увоз од ставот 1 на овој член се 
издава само за една тарифна ознака од царинската тари-
фа за производи наведени во “Заедничката воена листа 
на ЕУ”.

Член 31-в
Трговско друштво и трговец поединец  (брокер) кои 

ги исполнува условите од членот 23 од овој закон, мо-
жат да вршат брокерски услуги на производите за ВВО 
врз основа на дозвола за брокерски услуги на произво-
дите за ВВО (во натамошниот текст: дозвола за брокер-
ски услуги).

Дозволата за брокерски услуги од ставот 1 на овој 
член ја издава Министерството за економија.

Дозволата за брокерски услуги се издава само за ед-
на тарифна ознака од царинската тарифа за производи 
наведени во “Заедничката воена листа на ЕУ”.

Член 31-г
Транзит на производите за ВВО можат да вршат тр-

говските друштва од членот 23 од овој закон врз осно-
ва на дозвола за транзит на производи за ВВО (во ната-
мошниот текст: дозвола за транзит).

Дозволата за транзит од ставот 1 на овој член ја из-
дава Министерството за економија.

Член 31-д
Трговското друштво и трговец поединец кои ги ис-

полнуваат условите од членот 23 од овој закон, подне-
суваат барање за издавање на дозвола за извоз - увоз, 
транзит и за брокерски услуги до Министерството за 
економија.

Кон барањето за издавање на дозволата од ставот 1 
на овој член трговско друштво треба  да достави  пода-
тоци за:

- фирма и седиште на испраќачот, превозникот и 
примачот,

- фирма и седиште на производителот на ВВО,
- вид, марка, количина, фабрички и сериски број на 

средството за ВВО,
- правец на движење и место на складирање, вид на 

превозно средство, број на регистарски таблички, лич-
но име на возачот и број на лична исправа (лична карта 
или пасош) на возачот,

- граничен премин каде што средствата ќе се прево-
зат и

- мерки за обезбедување за време на превозот.
Министерот за економија го пропишува начинот за 

издавање на дозволата за вршење на извоз - увоз, тран-
зит и брокерски услуги, како и формата и содржината 
на барањето и дозволата.

Со барањето од ставот  1 на овој член треба да се 
достави јасен опис на производите и да се приложат си-
те докази кои се потребни за потврдување на податоци-
те наведени во барањето како технички карактерис-
тики, скици, планови, фотографии и друга документа-
ција за идентификација на производите за ВВО.

Во прилог на барањето трговско друштво и трговец 
поединец (брокер) кои ги исполнуваат условите од чле-
нот 23 од овој закон, мора да достават договор и „серти-
фикат за краен корисник” во оригинална форма, или за-
верена копија од овластен судски преведувач и нотар. 

Брокерот треба да достави и податоци за локацијата 
на потекло на производите за ВВО.

Член 31-ѓ
По барањето од членот  31-д од овој закон Комиси-

јата изготвува мислење  во рок од  15 дена од денот на 
уредно поднесеното барање, односно во рок од 60 дена, 
доколку во постапката на издавање на дозволата е пот-
ребно да се извршат дополнителни проверки.

Министерството за економија е должно да ја издаде 
бараната дозвола во рок од седум дена од  добивањето 
на мислењето од страна на Комисијата.

Во случај кога Комисијата ќе одбие да даде соглас-
ност за вршење на извоз - увоз, транзит и брокерски ус-
луги, Министерството за економија во рок од седум де-
на ќе донесе решение за одбивање на барањето за изда-
вање на дозвола.

Министерството за економија ќе го извести подно-
сителот на барањето за причината заради која Комиси-
јата не ја дава согласност за бараната дозвола, освен 
ако ставот на  Комисијата се темели врз информации 
кои со закон или врз основа на критериуми утврдени со 
Законот за класифицирани информации се со соодве-
тен степен на доверливост или ако е  заштитена со за-
кон со кој се регулира  заштитата  на личните пода-
тоци.

Против решението од ставот 3 на овој член подноси-
телот на барањето може да изјави жалба до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и поста-
пка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена 
од денот на добивањето на ова решение.
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Член 31-е
Министерството за економија издава дозвола за 

вршење на извоз - увоз, транзит и за брокерски услуги 
за период од  шест  месеци  од денот на издавањето. 

Дозволата од ставот 1 на овој член се издава во пет 
примероци, при што три примероци  се доставуваат до 
барателот од кои едниот примерок барателот го доста-
вува до царинскиот орган при постапката на извоз, 
еден за Министерството за внатрешни работи - Гранич-
на полиција, а третиот го задржува за себе, еден  приме-
рок се доставува до Царинската управа на Република 
Македонија и еден примерок се чува во архивата на 
Министерството.

Член 31-ж
Министерството за економија ќе го одбие барањето 

за издавање на дозвола за вршење на извоз - увоз, тран-
зит и брокерски услуги кога ќе оцени дека извозот - 
увозот, транзитот, односно  брокерската услуга на про-
изводите за ВВО можат да предизвикаат негативни по-
следици поради:

- загрозување на исполнувањето на меѓународните 
обврски на Република Македонија,

- загрозување на безбедносните или одбранбените 
интереси на Република Македонија,

- загрозување на надворешно политичките или еко-
номските интереси на  Република Македонија или ако 
се во спротивност на овие интереси,

- можност за избувнување или продолжување на во-
оружени судири во државата која е краен корисник на 
производите за ВВО,

- можност за употреба на производите за вооружува-
ње и воена опрема за внатрешна репресија во државата 
на крајниот корисник на тие производи за ВВО,

-  целта на крајна употреба и ризикот од злоупотре-
ба и

- утврдено сознание дека дејството на производите 
за ВВО не одговараат на наведените податоци  во бара-
њето до Министерството или  кога извозникот или про-
изведувачот, на барање од Министерството не овозмо-
жиле преглед на производите за ВВО или  на придруж-
ната документација.

Член 31-з
Министерот за економија може по барање на тргов-

ското друштво и трговецот поединец, или по службена 
должност, да донесе решение за одземање на  дозвола-
та за вршење на извоз - увоз, транзит, односно дозвола-
та за брокерски услуги кога: 

- ќе утврди дека еден или повеќе услови врз основа 
на кои била издадена дозволата не се веќе важечки и

-  кога извозникот не ги извршува утврдените об-
врски од дозволата.

Министерот за економија ја поништува дозволата 
за извоз - увоз и транзит, односно дозволата за брокер-
ски услуги кога: 

- дозволата била издадена врз основа на неточни 
или непотполни податоци, а подносителот на барањето 
знаел или би морал да знае дека податоците биле неточ-
ни или непотполни,

- извозникот, односно брокерот не го известил Ми-
нистерството за економија за промените  поврзани со 
производите за ВВО,

-  извозникот ја пренел дозволата за извоз на друг 
извозник и

- ќе настане промена во статусот на рестриктивните 
мерки согласно со Законот за меѓународни рестриктив-
ни мерки.

Член 31-ѕ
Против решението на министерот за економија од 

членот 31-з од овој закон, трговското друштво и тргове-
цот поединец од членот 23 од овој закон  имаат право 
да поднесат тужба пред надлежен управен суд.

Тужбата од ставот 1 на овој член не го одлага  из-
вршувањето на решението.

Член 31-и
За спроведување и реализацијата на офсет об-

врските се изработуваат офсет програми.  
Министерството за одбрана согласно со неговите пот-

реби донесува офсет програма во соработка со Министер-
ството за економија и Министерството за финансии.

Министерството за внатрешни работи согласно со 
неговите потреби донесува офсет програма во соработ-
ка со Министерството за економија и Министерството 
за финансии.

Офсет програмата особено треба да содржи  поста-
вување на приоритети и цели, вид на аранжман (дирек-
тен или индиректен), вредност, листа на потреби, оф-
сет период, коефициенти и трансакции (функционални 
борбени системи, средства и опрема, материјални сред-
ства со кои се опремуваат основните средства, тран-
сфер на технологија).

Владата на Република Македонија дава согласност 
на програмите од ставовите 2 и 3 на овој член.”

Член 14
По членот 31-и се додава нова Глава  III-в  и два но-

ви члена  31-ј и 31-к, кои гласат:
„III-в. ОБВРСКИ НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА И 

ТРГОВЦИТЕ ПОЕДИНЦИ КОИ СЕ РЕГИСТРИРАНИ 
ДА ВРШАТ ПРОМЕТ НА ВВО  

Член 31-ј
Трговските друштва и трговците поединци кои се ре-

гистрирани за вршење на промет на ВВО, се должни да 
ги чуваат фактурите, испратниците, приемниците, товар-
ните листови за сите видови превоз и секаква друга доку-
ментација која е поврзана со производите за ВВО најмал-
ку десет години од завршувањето на календарската го-
дина, во која била извршена секоја поединечна трансак-
ција, односно услуга на производите за ВВО.

Документите од ставот 1 на овој член ги содржат 
особено следниве податоци:

- опис на производите за ВВО кои овозможуваат 
нивно идентификување, како и тарифна ознака соглас-
но со Царинската тарифа,

- количина на производите во единечна мера и нето 
тежина,

- полно име и назив на извозникот, како и податоци 
од соодветниот регистар,

- полно име и назив на увозникот на производите за 
ВВО и

- полно име и назив на крајниот корисник.

Член 31-к
Извозникот кој врши извоз на производи за ВВО е 

должен:
-  да води посебна евиденција за извршениот извоз 

на производите за ВВО,
- да ја извршува дејноста во согласност со условите 

и барањата утврдени во  дозволата за извоз и
- за секоја промена во условите на вршење на извоз 

на производите за ВВО веднаш во писмена форма  да 
го извести Министерството.

Извозникот не смее  да ја пренесе дозволата  за из-
воз на друг извозник.
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Брокерот кој врши брокерски услуги на производи-
те за ВВО е должен:

- да води посебна евиденција за извршените брокер-
ски услуги на производите за ВВО,

- да ја извршува дејноста во согласност со условите и 
барањата утврдени во  дозволата за брокерски услуги и

- за секоја промена во условите на вршење на бро-
керски услуги за производите за ВВО веднаш во писме-
на форма да го извести Министерството.”

Член 15
По членот 31-к се додава нова глава III-г и два нови 

члена 31-л и 31-љ, кои гласат:
„III-г. ОБВРСКИ НА МИНИСТЕРСТВАТА И  ДРУ-

ГИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 31-л
Министерството за економија води регистар на из-

дадени дозволи  за извоз - увоз, транзит и брокерски ус-
луги и за одбиените барања за добивање на дозволи.

Содржината, формата и начинот на водење на регис-
тарот од ставот 1 на овој член ги пропишува министе-
рот за економија.

Министерството за економија ја известува Царин-
ската управа за секое одбиено барање за издавање на 
дозвола, како и за секоја укината дозвола за извоз - 
увоз и транзит на ВВО.

Член 31-љ
За извршување на работите при утврдување на ис-

полнетоста на условите за издавање на дозволите од 
членовите 31-б, 31-в и 31-г од овој закон Министерство-
то за економија соработува  со други министерства во 
Република Македонија, како и со компетентни органи 
на други држави.”

 
Член 16

По членот 31-љ се додава нова Глава „III-д  и чети-
ри  нови члена  31-м,  31-н, 31-њ и 31-о, кои гласат:

„III-д. НАДЗОР

Член 31-м
Надзор над спроведувањето на одредбите од овој за-

кон врши Министерството за економија преку инспекто-
ри на Управата за наменско производство за вршење на 
задачите и работите на инспекцискиот надзор.

Министерот за економија го пропишува начинот на 
спроведување на стручниот надзор  што го врши Упра-
вата за наменско производство (во натамошниот текст: 
Управата).

Директорот на Управата донесува годишна програ-
ма за вршење на инспекциски надзор и подготвува ме-
сечни планови за вршење на инспекциски надзор.

Директорот доставува годишен извештај до Минис-
терството за економија за реализираниот инспекциски 
надзор во претходната година, најдоцна до 31 март во 
тековната година.

При вршење на надзорот од ставот 1 на овој член 
инспекторите  имаат право:

-  да бараат од лицата вклучени во активностите со 
производството и прометот на ВВО информации и по-
датоци потребни за вршење на контролата,

- да бараат мислења од  други соодветни органи и 
институции,

- да вршат контрола на секоја поединечна трансак-
ција, односно услуга на производите за ВВО, како и 
проверка на податоците за производите за ВВО со пода-
тоците од издадената дозвола,

- да вршат контрола во деловните простории, произ-
водните капацитети и складишни простори на трговски-
те друштва и трговците поединци кои се регистрирани 
за вршење производство и промет на ВВО и 

- Управата може по потреба да достави барање до 
соодветните надлежни институции за обезбедување на 
информации потребни за надзорот.

Член 31-н
Инспекторите  на Управата за вршење на задачите 

и работите на инспекцискиот надзор, согласно со одред-
бите од членот  31-м од овој закон, може да бидат лица 
кои ги исполнуваат општите услови утврдени со Зако-
нот за државните службеници, како и да има стекнати 
најмалку 240 кредити според ЕКТС или филозофски фа-
култет - насока одбрана, факултет за безбедност, тех-
нички факултет и најмалку три години работно искус-
тво во струката. 

Инспекторите на Управата за вршење на задачите и 
работите на инспекциски надзор, согласно со членот 
31-м од овој закон имаат легитимација со која се ут-
врдува нивното службено својство и се должни да ја по-
кажат кога ги применуваат овластувањата од овој за-
кон.

Министерот за економија ги пропишува формата и 
содржината на образецот на легитимацијата, како и на-
чинот на издавање и одземање на легитимацијата.

Легитимацијата ја издава министерот за економија.

Член 31-њ
За извршениот инспекциски надзор инспекторот  на 

Управата за вршење на задачите и работите на инспек-
циски надзор составува записник во кој се внесува нао-
дот за утврдената фактичка состојба.

Записникот го потпишуваат лицата кои учествуваат 
во постапката на инспекциски надзор.

Член 31-о
Ако инспекторот од членот 31-м од овој закон при 

вршење на надзорот утврди неправилности спротивни 
на овој закон, ќе донесе решение за привремена забра-
на за вршење на дејноста во траење од 30  дена и прив-
ремено ќе ги одземе предметите, како и ќе определи 
рок од 15 дена да се отстранат недостатоците утврдени 
со наодот.

Одземените производи и опрема со кои е сторен 
прекршокот ќе се складираат во соодветни магацини на 
Министерството за одбрана, односно Министерството 
за внатрешни работи до завршување на постапката.

За извршеното одземање на производите од ставот 
1 на овој член инспекторите од членот 31-м од овој за-
кон издаваат потврда.

Против решението од ставот 1 на овој член може да 
се изјави жалба до министерот за економија. 

Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на 
овој член не го одлага неговото извршување.”

Член  17
Во членот 33 став 2  зборот  „на”  по зборот „безбед-

носта” се заменува со зборовите: „ја вршат”.

Член  18
Во членот 45 зборовите: „безбедносните сили” се за-

менува со зборовите: “армијата и полицијата”.

Член  19
Во членот 48 став 1 во воведната реченица зборо-

вите: „правното лице” се заменуваат со зборовите: „тр-
говското друштво”.
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Во точката 1  зборовите: “односно Министерството 
за економија” се бришат и се додава нова точка 2, која 
гласи:

“2)  не  ги  исполнува условите определени со члено-
вите 31-б, 31-в, 31-г и 31–ј од овој закон;“.

Точката 2 станува точка 3.
Во ставот 6 зборовите: „Државниот пазарен инспек-

торат е должен” се заменуваат со зборовите: „Минис-
терството за економија преку Управата за наменско 
производство е должна”. 

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:
“Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице - трговец поединец за прекршоците од ставот 1 
на овој член.”

Член  20
Во членот 49 став 5 зборовите: “Министерството за 

одбрана, односно Министерството за внатрешни рабо-
ти е должно” се заменуваат со зборовите: „Министер-
ството за економија преку Управата за наменско произ-
водство е должно”.

Член  21
Во членот 50 став 5 зборовите: “Министерството за 

одбрана, односно Министерството за внатрешни рабо-
ти е должно” се заменуваат со зборовите: „Министер-
ството за економија преку Управата за наменско произ-
водство е должно”.

Член  22
Во членот 51 став 6 зборовите: “Државниот пазарен 

инспекторат е должен” се заменуваат со зборовите: 
„Министерството за економија преку Управата за на-
менско производство е должно”.

Член  23
Постапките за издавање на дозволи започнати  пред  

денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се зав-
ршат според одредбите од Законот за производство и 
промет на вооружување и воена опрема (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 54/2002, 84/2007, 
161/2009 и 145/10).

Член 24
Комисијата за разгледување на барања за добивање 

на дозвола за извоз - увоз, транзит, брокерски услуги и 
офсет на ВВО, Владата на Република Македонија ќе ја 
формира во рок од 60 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 25
Владата на Република Македонија ќе ја објави “За-

едничката  воена листа на ЕУ” во рок од 90 дена од де-
нот на влегувањето  во сила на овој закон. 

До објавување на “Заедничката воена листа на ЕУ” 
од ставот 1 на овој член продолжува да се применува 
“Заедничката воена листа на ЕУ” која е составен дел на 
Одлуката за распоредување на стоките на фирми за из-
воз и увоз.

Член 26
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 

донесат во рок од шест месеци од денот на влегување-
то во сила на овој закон.

Член 27
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за производство и промет на 
вооружување и воена опрема.

Член 28
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

__________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 
PËR PRODHIM DHE QARKULLIM TË ARMATIMIT 

DHE PAJISJES USHTARAKE

Neni 1
Në Ligjin për prodhim dhe qarkullim të armatimit dhe 

pajisjes ushtarake ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqe-
donise” numer 54/2002, 84/2007, 161/2009 dhe 145/10), 
neni 1 ndryshohet  si vijon: 

“Me kete ligj rregullohen kushtet për kryerjen e prodhi-
mit dhe qarkullimit të armatimit dhe pajisjes ushtarake, si 
veprimtari me interes për mbrojtjen dhe sigurine e Republi-
kes së Maqedonise, planifikimi i prodhimit dhe qarkulli-
mit; kryerja e eksport-importit, transiti, brokeringu dhe 
ofseti; detyrimet e shoqerive tregtare dhe tregtareve indivi-
de, të cilet jane të regjistruar të kryejne qarkullim, detyri-
met e ministrive dhe organeve tjera të administrates; kuali-
teti i armatimit dhe pajisjes ushtarake; mbrojtja dhe siguria 
e prodhimit dhe qarkullimit; raportet ndermjet bartesve të 
prodhimit dhe qarkullimit të armatimit dhe pajisjes ushtara-
ke dhe organeve të administrates shteterore."

Neni 2
Në nenin 2 paragrafi 1 alineja 2 pas fjales "dokumenta-

cion" shtohen fjalet: "softuer dhe teknologji jomateriale". 
Paragrafi 2 shlyhet.

Neni 3
Në nenin 3 paragrafi 1 pas fjaleve: mjete të APU" shto-

hen fjalet: “softuer dhe teknologji jomateriale".

Neni 4
Neni 4 ndryshohet si vijon: 
“Me qarkullim të APU, sipas ketij ligji, nenkuptohet 

blerja dhe shitja e APU në Republike dhe në punen e jasht-
me-tregtare dhe kryerjen e sherbimeve në qarkullimin, bart-
jen (transferin), ndermjetesimin (sherbimet brokere) dhe 
ofsetin.

Qarkullimi i APU në punen e jashtme-tregtare dhe kr-
yerja e sherbimeve i perfshin:

- pajisjen për prodhim, gjysmeprodhime, montime, nen-
montime, pjese, materiale riprodhuese, lende të para, softu-
er dhe teknologji jomateriale dhe mjete tjera teknike,

- bashkepunimin afarist-teknik, kooperimin prodhues, 
marrjen dhe leshimin e të drejtave pronesore në baze të tek-
nologjise në sferen e prodhimtarise së APU,

- projektimin, ndertimin dhe pajisjen e kapaciteteve 
prodhuese jashte vendit dhe

- perfaqesimin e firmave të huaja, ndermjetesimin, re-
montin dhe sherbimet tjera në qarkullimin e jashtem tre-
gtar.

Shoqerite tregtare të cilat jane të regjistruara në Regji-
strin Qendror të Republikes së Maqedonise, e që kane mar-
re pelqim për kryerjen e qarkullimit me APU, detyrohen t’i 
dorezojne ndryshimet e të dhenave në baze të të cilave esh-
te marre pelqim, te Ministria e Ekonomise në afat prej shta-
te ditesh, nga dita e ndryshimit të të dhenave."

Neni 5
Pas nenit 4 shtohen tri nene të reja 4-a, 4-b dhe 4-v, si 

vijojne:
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"Neni 4-a
Bartja (transferi) i APU nenkupton eksport, import dhe 

transit të sasise së kontraktuar paraprakisht të APU nderm-
jet shoqerive tregtare të cilat i kane plotesuar kushtet nga 
neni 23 i ketij ligji dhe shoqerive tregtare të shteteve tjera, 
jashte dhe për rajonin e Republikes së Maqedonise. 

Bartja (transferi) i APU nenkupton edhe transfer të so-
ftuerit ose teknologjise permes mediumit elektronik, faksit, 
telefonit, postes elektronike ose mjetit tjeter elektronik jash-
te rajonit të Republikes së Maqedonise, ndersa ka të beje 
me qasjen në forme elektronike të softuerit dhe teknologji-
se së personit juridik dhe fizik jashte rajonit të Republikes 
së Maqedonise, dhe me bartjen me goje të teknologjise me 
telefon nese teknologjia permbahet në dokument ku pjesa e 
kryesore e të cilit eshte lexuar ose pershkruar nepermjet te-
lefonit.

Transiti i prodhimeve për APU nenkupton transport ose 
bartje të prodhimeve për APU nga një vend në vend tjeter 
me ç’rast mallrat kalojne neper territorin e Republikes së 
Maqedonise.  

Eksporti-importi i prodhimeve për APU, i nenshtrohet 
kontrollit me qellim të garantimit të mbrojtjes dhe sigurise, 
interesave ekonomike dhe interesave të jashtem politike të 
Republikes së Maqedonise në perforcimin e paqes nder-
kombetare dhe sigurise, si dhe për permbushjen e obligime-
ve nderkombetare të Republikes së Maqedonise.

Neni 4-b
Ndermjetesim (në tekstin e metejme: Sherbime broke-

re) jane negociata ose kontraktim të transaksioneve për bler-
je, shitje ose furnizim të prodhimeve për APU nga një vend  
në cilindo qofte vend tjeter, si dhe shitja ose blerja e prodhi-
meve për APU që gjenden në një vend për bartjen e tyre në 
cilindo qofte vend tjeter. Për qellimet e ketij ligji sherbimet 
ndihmese, siç eshte transporti, sherbimet financiare, siguri-
mi ose risigurimi, reklamimi dhe promovimi nuk konsidero-
hen sherbime brokere. 

Ndermjetesues (në tekstin e metejme: Broker) eshte sho-
qeria tregtare ose tregtari individ i cili kryen sherbime bro-
kere të definuara në paragrafin 1 të ketij neni dhe i ploteson 
kushtet nga neni 23 i ketij ligji. 

Neni 4-v
Ofseti paraqet kompensim, perkatesisht reciprocitet, 

perkatesisht forme tjeter të pagimit për mallra dhe sherbi-
me gjate pajisjes  së Armates dhe policise së Republikes së 
Maqedonise permes marreveshjes së lidhur për furnizim të 
prodhimeve dhe kryerje të sherbimeve për APU, ndermjet 
ministrise kompetente që eshte bartese e ofset programit si 
dhe shoqerive tregtare të regjistruara për qarkullim, e që i 
plotesojne kushtet nga neni 23 i ketij ligji."

Neni 6
Pas nenit 8 shtohet nen i ri 8-a, si vijon:

"Neni 8-a
Në proceduren gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektue-

se do të zbatohen dispozitat nga Ligji për mbikeqyrje inspe-
ktuese, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe."

Neni 7
Në nenin 14 në paragrafin 3 fjalet: “parashtrimi i kerke-

ses" zevendesohen me fjalet: "dita e propozimit të dorezuar 
nga Ministria e Ekonomise".

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:
“Ministrite nga paragrafi 3 i ketij neni duhet ta dorezoj-

ne mendimin e tyre në afat prej 30 ditesh, prej kur kerkesat 
në fjale u jane dorezuar nga Ministria e Ekonomise."

Në paragrafin 4 i cili behet paragraf 5 fjalet: ,,Gjykata 
Supreme e Republikes së Maqedonise" zevendesohen me 
fjalet: "Gjykata Administrative".  

Neni 8
Në nenin 21 pas paragrafit 3 shtohen dy paragrafe të 

rinj 4 dhe 5, si vijojne:
“Nese kerkesa e parashtruesit nuk i ploteson kushtet 

nga neni 12 i ketij ligji, ministri i Ekonomise do të miratoje 
aktvendim për refuzim të kerkeses.

Kunder  aktvendimit nga paragrafi 4 i ketij neni, parash-
truesi i kerkeses mund të paraqese ankese te Komisioni 
shteteror për vendimmarrje në procedure administrative 
dhe procedure nga marredhenia e punes në shkalle të dyte 
në afat prej 15 ditesh nga dita e marrjes së aktvendimit."

Neni 9
Neni 23 ndryshohet si vijon:
“Qarkullim të APU në Republike dhe jashte vendit 

mund të kryejne prodhuesit e APU, shoqerite tregtare dhe 
tregtaret individe të regjistruar për kryerje të qarkullimit, të 
cilet jane të regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikes 
së Maqedonise në baze të vendimit të miratuar nga Qeveria 
për dhenie të pelqimit për kryerjen e asaj veprimtarie nese i 
plotesojne kushtet në vijim: 

1) ekstrakt nga regjistri tregtar;
2) lokale perkatese të punes dhe lokale për vendosje 

dhe ruajtje të pajisjes dhe dokumentet për APU, kuader per-
kates profesional, si dhe pajisje teknike dhe mbrojtje  të 
APU;

3) me aktgjykim të plotfuqishem të mos i jete shqiptuar 
mase e sigurise-ndalim për kryerjen e veprimtarise shoqeri-
se tregtare ose personit pergjegjes në shoqerine tregtare.

Sherbime brokere mund të kryeje edhe tregtari individ, 
në baze të vendimit të miratuar nga Qeveria e Republikes 
së Maqedonise për dhenie të pelqimit për kryerjen e asaj ve-
primtarie, nese i ploteson kushtet nga paragrafi 1 pikat 1 
dhe 3 të ketij neni si dhe lokal perkates të punes dhe pajisje 
për vendosje dhe ruajtje të dokumenteve për APU.

Ministri i Ekonomise në koordinim me ministrin e 
Mbrojtjes dhe ministrin e Puneve të Brendshme më afersisht 
i percakton kushtet nga paragrafi 2 pika 2 e ketij neni."

Neni 10
Në nenin  24 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si 

vijon:
“Personi pergjegjes në personin juridik dhe personi fi-

zik nga paragrafi 1 i ketij neni duhet të kete vendbanim në 
territorin e Republikes së Maqedonise, e nese eshte i huaj 
të kete qendrim të perhershem të lejuar në territorin e Re-
publikes së Maqedonise, pervec nese me marreveshje të ra-
tifikuar nderkombetare nuk eshte rregulluar ndryshe."

Neni 11
Neni 24-a ndryshohet si vijon: 
“Kerkesa për marrjen e pelqimit për kryerjen e qarkulli-

mit të APU parashtrohet te Ministria e Ekonomise në for-
mular të percaktuar.

Ministria e Ekonomise, e percakton  formen dhe perm-
bajtjen e formularit nga paragrafi 1 i ketij neni.

Me kerkesen nga paragrafi 1 i ketij neni parashtrohen 
deshmi se jane plotesuar kushtet nga neni 23 i ketij ligji.

Nese kerkesa e parashtruesit nuk i ploteson kushtet nga 
neni 23 i ketij ligji, ministri i Ekonomise do të miratoje ak-
tvendim për refuzim të kerkeses.

Kunder aktvendimit nga paragrafi 4 i ketij neni, parash-
truesi i kerkeses mund të paraqese ankese te Komisioni 
shteteror për vendimmarrje në procedure administrative 
dhe procedure nga marredhenia e punes në shkalle të dyte 
në afat prej 15 ditesh nga dita e marrjes së aktvendimit. 
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Nese shoqeria tregtare  i ploteson kushtet nga neni 23 i 
ketij ligji, me propozim të Ministrise së Ekonomise, e pas 
mendimit të marre paraprakisht nga Ministria e Mbrojtjes 
dhe Ministria e Puneve të Brendshme, Qeveria jep pelqim 
në afat prej 60 diteve nga dita e propozimit të dorezuar nga 
Ministria e Ekonomise.

Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Puneve të 
Brendshme duhet ta dorezojne mendim e tyre në afat prej 
15 ditesh, nga dita e propozimit të dorezuar nga Ministria e 
Ekonomise. 

Kunder vendimit të Qeverise me të cilin refuzohet ker-
kesa për dhenie të pelqimit, mund të paraqitet padi për 
ngritje të kontestit administrativ në Gjykaten Administrati-
ve."

Neni 12
Pas nenit 31 shtohen Kapitull i ri "III-a  dhe nen i ri 31-

a, si vijojne:
"III-a.  KOMISIONI PËR SHQYRTIM TË KERKESA-

VE PËR MARRJE TË LEJES PËR KRYERJEN E EKS-
PORT-IMPORTIT, TRANSITIT, SHERBIMEVE BROKE-
RE DHE OFSETIT

Neni 31-a
Për shqyrtim të kerkesave për marrje të lejes për kryer-

jen e eksport-importit, transitit, sherbimeve brokere dhe 
ofsetit të APU, Qeveria e Republikes së Maqedonise for-
mon komision.

Komisioni perbehet nga kryetari, zevendeskryetari, pe-
se anetare dhe pese zevendesanetare nga perfaqesues të: Mi-
nistrise së Ekonomise, Ministrise së Mbrojtjes, Ministrise 
së Puneve të Brendshme, Ministrise së Puneve të Jashtme 
dhe Drejtorise Doganore të Republikes së Maqedonise. 

Me komisionin udheheq kryetari i komisionit nga Mini-
stria e Ekonomise. Zevendeskryetari eshte anetar i komisio-
nit, perfaqesues nga Ministria e Ekonomise.

Komisioni nga paragrafi 1 i ketij neni i kryen punet në 
vijim:

- i shqyrton kerkesat për marrje të lejes për kryerjen e 
eksport-importit, transitit, sherbimeve brokere dhe ofsetit 
të APU dhe jep mendim për kerkesat e dorezuara,

- jep iniciativa për rregullimin e ceshtjeve për eksport-
import, transit, sherbime brokere dhe ofset të APU, me ke-
te rregull apo rregulla tjera nga sfera e mbrojtjes,

- realizon bashkepunim me institucione nderkombetare 
kompetente dhe trupa për ceshtje në kompetence të tij dhe 

- e aplikon "Listen e perbashket ushtarake të BE-së" 
dhe u permbahet masave restriktive në pajtim me Ligjin 
për masa nderkombetare restriktive.

Mendimet  e komisionit miratohen me konsensus.
Komisioni për punen e tij miraton rregullore.
Punet teknike-administrative  për nevojat e  komisionit 

i kryen Ministria e Ekonomise në pajtim me aktin për orga-
nizim të punes.

Komisioni dorezon raport për punen e tij te Qeveria së 
paku një here në vit. 

Raporti dorezohet në tremujorin e pare të vitit rrjedhes 
për vitin paraprak.

Qeveria e Republikes së Maqedonise me propozim të 
Ministrise së Ekonomise e shpalle "Listen e perbashket ush-
tarake të BE-së" në “Gazeten Zyrtare të Republikes së Ma-
qedonise"."

Neni 13
Pas nenit 31-a shtohen Kapitull i ri "III-b   dhe dhjete 

nene të reja: 31-b, 31-v, 31-g, 31-d, 31-gj, 31-e, 31-zh, 31-
z, 31-x dhe 31-i, si vijojne:

"III-b.  KRYERJA E EKSPORT-IMPORTIT, TRANSI-
TIT, BROKERINGUT DHE OFSETIT

Neni 31-b
Shoqeria tregtare e cila i ploteson kushtet nga neni 23 i 

ketij ligji, mund të kryeje  eksport-import të prodhimeve 
për APU në baze të lejes për kryerjen e eksport-importit të 
APU (në tekstin e metejme: leje për eksport-import). 

Lejen për eksport-import nga paragrafi 1 i ketij neni e 
leshon Ministria e Ekonomise.

Leja për eksport-import nga paragrafi 1 i ketij neni les-
hohet vetem për një shenje tarifore nga tarifa doganore për 
prodhime të theksuara në "Listen e perbashket ushtarake të 
BE-së".

Neni 31-v
Shoqeria tregtare dhe tregtari individ (broker) i cili i 

ploteson kushtet nga neni 23 i ketij ligji, mund të kryeje 
sherbime brokere të prodhimeve për APU në baze të lejes 
për sherbime brokere të prodhimeve për APU (në tekstin e 
metejme: leje për sherbime brokere).

Lejen për sherbime brokere nga paragrafi 1 i ketij neni 
e leshon Ministria e Ekonomise.

Leja për sherbime brokere leshohet vetem për një shen-
je tarifore nga tarifa doganore për prodhime të theksuara në 
"Listen e perbashket ushtarake të BE-së”.

Neni 31-g
Transit të prodhimeve për APU mund të kryejne shoqe-

ri tregtare nga neni 23 i ketij ligji, në baze të lejes për trans-
it të prodhimeve për APU (në tekstin e metejme: leje për 
transit).

Lejen për transit nga paragrafi 1 i ketij neni e leshon Mi-
nistria e Ekonomise.

Neni 31-d
Shoqeria tregtare dhe tregtari individ i cili i ploteson 

kushtet  nga neni 23 i ketij ligji, paraqet kerkese për leshi-
min e lejes për eksport import, transit dhe për sherbime bro-
kere te Ministria e Ekonomise.

Me kerkesen për leshimin e lejes nga paragrafi 1 i ketij 
neni,  shoqeria tregtare duhet të dorezojne të dhena për:

- firmen dhe seline e derguesit, transportuesit dhe pranu-
esit,

- firmen dhe seline e prodhuesit të APU,
- llojin, marken, sasine, numrin serik dhe të fabrikes të 

mjetit për APU,
- drejtimin e levizjes dhe vendin e magazinimit, llojin e  

mjetit transportues, numrin e tabelave të regjistrimit, emrin 
personal të shoferit dhe numrin e dokumentit personal (le-
ternjoftim ose pasaporte) të shoferit,

- piken kufitare ku mjetet do të transportohen dhe 
- masat për sigurim gjate transportit.
Ministri i Ekonomise i percakton menyren për leshimin 

e lejes për kryerjen e eksport-importit, transitit dhe sherbi-
meve brokere, si dhe formen dhe permbajtjen e kerkeses 
dhe lejes.

Me kerkesen nga paragrafi 1 i ketij neni duhet të dore-
zohet pershkrim i qarte i prodhimeve dhe të parashtrohen të 
gjitha deshmite të cilat jane të nevojshme për vertetimin e 
të dhenave të theksuara në kerkesen si karakteristika tekni-
ke, skica, plane, fotografi dhe dokumentacion tjeter për 
identifikim të prodhimeve për APU.

Në shtojce të kerkeses shoqeria tregtare dhe tregtari in-
divid (brokeri) i cili i ploteson kushtet nga neni 23 i ketij 
ligji, doemos duhet të dorezojne marreveshje dhe "certifika-
te për shfrytezues të fundit" në forme origjinale, ose kopje 
të verifikuar nga  perkthyes i autorizuar gjyqesor dhe noter. 

Brokeri duhet të dorezoje edhe të dhena për lokacionin 
e origjines së prodhimeve për APU.

Neni 31-gj
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Për kerkesen nga neni 31-d i ketij ligji, Komisioni perpi-
lon mendim në afat prej 15 ditesh nga dita e paraqitjes e 
kerkeses së parashtruar me rregull, perkatesisht në afat prej 
60 ditesh, nese në proceduren e leshimit të lejes eshte e ne-
vojshme të kryhen kontrolle plotesuese.

Ministria e Ekonomise detyrohet që ta leshoje lejen e 
kerkuar në afat prej shtate ditesh, nga marrja e mendimit 
nga Komisioni.

Në rast kur Komisioni refuzon të jape pelqim për kryer-
jen e eksport-importit, transitit dhe sherbimeve brokere, Mi-
nistria e Ekonomise, në afat prej shtate diteve do të mirato-
je aktvendim për refuzimin e kerkeses për leshimin e lejes.

Ministria e Ekonomise do ta njoftoje parashtruesin e 
kerkeses për shkakun për të cilin Komisioni nuk jep pelqim 
për lejen e kerkuar, pervec nese qendrimi i Komisionit ba-
zohet mbi informata të cilat me ligj ose në baze të kritereve 
percaktuara me Ligjin për informata të klasifikuara jane me 
shkalle perkatese të besueshmerise ose nese eshte mbrojtur 
me ligj me të cilin rregullohet mbrojtja e të dhenave perso-
nale.

Kunder aktvendimit nga paragrafi 3 i ketij neni, parash-
truesi i kerkeses mund të paraqese ankese te Komisioni 
shteteror për vendimmarrje në procedure administrative 
dhe procedure nga marredhenia e punes në shkalle të dyte 
në afat prej 15 diteve nga dita e marrjes së ketij Aktvendi-
mi.

Neni 31-e
Ministri i Ekonomise leshon leje për kryerjen e eks-

port-importit, transitit dhe për sherbime brokere për periud-
he prej gjashte muajve nga dita e leshimit. 

Leja nga paragrafi 1 i ketij neni leshohet në pese ek-
zemplare: me ç’rast tre ekzemplare dorezohen te kerkuesi, 
nga të cilet një ekzemplar kerkuesi e dorezon te organi do-
ganor gjate procedures së eksportit, një për  Ministrine e Pu-
neve të Brendshme-Policine Kufitare, kurse të tretin e  
mban për vete, një ekzemplar dorezohet te Drejtoria Doga-
nore e Republikes së Maqedonise dhe një ekzemplar ruhet 
në arkivin e Ministrise.

Neni 31-zh
Ministria e Ekonomise do ta refuzoje kerkesen për leshi-

min e lejes për kryerjen e eksport-importit, transitit dhe 
sherbimeve brokere kur do të vleresoje se eksport-importi, 
transiti, perkatesisht sherbimet brokere të prodhimeve për 
APU mund të shkaktojne pasoje negative për shkak të:

- rrezikimit të plotesimit të obligimeve nderkombetare 
të Republikes së Maqedonise,

- rrezikimit të interesave të sigurise ose të mbrojtjes së 
Republikes së Maqedonise,

- rrezikimit të interesave të jashtme politike ose ekono-
mike të Republikes së Maqedonise ose nese jane në kun-
dershtim me keto interesa,

- mundesise për shperthimin ose vazhdimin e konflikte-
ve të armatosura në shtetin i  cili eshte shfrytezues i fundit i 
prodhimeve për APU,

- mundesise për perdorim të prodhimeve për armatim 
ose pajisje ushtarake për represion të brendshem në shtetin 
e shfrytezuesit të fundit të atyre prodhimeve për APU,

-  qellimit të perdorimit perfundimtar dhe rrezikut nga 
keqperdorimi dhe 

- njohurise së konstatuar se veprimi i prodhimeve për 
APU nuk perputhet me të dhenat e theksuara në kerkesen 
te Ministria ose kur eksportuesi ose prodhuesi, me kerkese 
nga Ministria nuk kane mundesuar kontroll të prodhimeve 
për APU ose të dokumentacionit shoqerues.

Neni 31-z

Ministri i Ekonomise për kerkese të shoqerise tregtare 
dhe tregtarit  individ ose me detyre zyrtare mund të mirato-
je aktvendim për heqjen e lejes për kryerjen e eksport-im-
portit, transitit, perkatesisht lejes për sherbime brokere kur: 

- do të konstatoje se një ose më shume kushte në baze 
të të cilave eshte leshuar leja nuk jane më të vlefshme dhe

-  kur eksportuesi nuk i  kryen obligimet e percaktuara 
nga leja.

Ministri i Ekonomise e  anulon lejen për eksport-import 
dhe transit, perkatesisht lejen për sherbime brokere kur: 

- leja eshte leshuar në baze të të dhenave të pasakta ose 
të paplota, e parashtruesi i kerkeses e ka ditur ose doemos 
eshte dashur të dije se të dhenat kane qene të pasakta ose të 
paplota, 

- eksportuesi, perkatesisht brokeri nuk e ka njoftuar Mi-
nistrine e Ekonomise për ndryshimet e lidhura me prodhi-
met për APU,

-  eksportuesi ia ka bartur lejen për eksport eksportuesit 
tjeter dhe

- krijohet ndryshim në statusin e masave restriktive, në 
pajtim me Ligjin për masa nderkombetare  restriktive.

Neni 31-x
Kunder aktvendimit të ministrit të Ekonomise nga neni 

31-z i ketij ligji, shoqeria tregtare dhe tregtari individ nga 
neni 23 i ketij ligji, ka të drejte të paraqese padi para gjyka-
tes administrative kompetente.

Padia nga paragrafi 1 i ketij neni nuk e prolongon zbati-
min e aktvendimit.

Neni 31-i
Për zbatimin dhe realizimin e ofset obligimeve perpilo-

hen ofset programe.  
Ministria e Mbrojtjes në pajtim me  nevojat e veta  mira-

ton ofset program në bashkepunim me Ministrine e Ekono-
mise dhe Ministrine e Financave.

Ofset programi vecanerisht duhet të permbaje: vendos-
je të prioriteteve dhe qellimeve, llojin e aranzhmanit (direkt 
apo indirekt), vleren, listen e nevojave, ofset periudhen, ko-
eficientet dhe transaksionet (sisteme funksionale  luftarake, 
mjete dhe pajisje, mjete materiale me të cilat pajisen mjetet 
themelore, transfer të teknologjise).

Qeveria e Republikes së Maqedonise jep pelqim për 
programet nga paragrafet 2 dhe 3 të ketij neni."

Neni 14
Pas "Nenit 31-i" shtohen Kapitull i ri "III-v  dhe dy ne-

ne të reja:  31-j dhe 31-k, si vijojne:
"III-v. OBLIGIMET E SHOQERIVE TREGTARE 

DHE TREGTAREVE INDIVIDE TË CILET JANE TË 
REGJISTRUAR TË KRYEJNE QARKULLIM TË APU

Neni 31-j
Shoqerite tregtare dhe tregtaret individe të cilet jane të 

regjistruar për kryerjen e qarkullimit të APU, detyrohen t'i 
ruajne faturat, fleteshoqerimet, fletepranimet, fletengarki-
met për të gjitha llojet e transportit dhe çdo dokumentacion 
tjeter që lidhet me prodhimet për APU së paku dhjete vite 
nga perfundimi i vitit kalendarik, në të cilin eshte kryer çdo 
transaksion individual, perkatesisht sherbim i prodhimeve 
për APU.

Dokumentet nga paragrafi 1 i ketij neni i permbajne ve-
canerisht të dhenat në vijim:

- pershkrim të prodhimeve për APU të cilat mundesoj-
ne identifikimin e tyre, si dhe shenje tarifore në pajtm me 
Tarifen doganore,

- sasine e prodhimeve në njesi  matese dhe peshe neto,
- emrin e plote dhe titullin e eksportuesit, si dhe të dhe-

na nga regjistri perkates,
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- emrin e plote dhe titullin e importuesit të prodhimeve 
për APU dhe

- emrin e plote dhe titullin e shfrytezuesit të fundit.

Neni 31-k
Eksportuesi i cili kryen eksport të prodhimeve për APU 

detyrohet:
-  të mbaje evidence të vecante për eksportin e kryer të 

prodhimeve për APU,
- ta kryeje veprimtarine në pajtim me kushtet dhe kerke-

sat e percaktuara në lejen për eksport dhe
- për çdo ndryshim në kushtet e kryerjes së eksportit të 

prodhimeve për APU menjehere në forme të shkruar ta njo-
ftoje Ministrine.

Eksportuesi nuk guxon t’ia barte lejen për eksport eks-
portuesit tjeter.

Brokeri i cili kryen sherbime brokere të prodhimeve 
për APU detyrohet:

- të mbaje evidence të vecante për sherbimet e kryera 
brokere të prodhimeve për APU,

- ta kryeje veprimtarine në pajtim me kushtet dhe kerke-
sat e percaktuara në lejen për sherbime brokere dhe

- për çdo ndryshim në kushtet e kryerjes së sherbimeve 
brokere për prodhimet për APU menjehere në forme të 
shkruar ta njoftoje Ministrine."

Neni 15
Pas "nenit 31-k" shtohen Kapitull i ri "III-g dhe dy ne-

ne të reja 31-ll  dhe 31-l, si vijojne:
"III-g. OBLIGIMET E MINISTRIVE DHE ORGANE-

VE TJERA TË ADMINISTRATES

Neni 31-ll
Ministria  e Ekonomise mban regjister të lejeve të leshu-

ara për eksport-import, transit dhe sherbime brokere dhe 
për kerkesat e refuzuara për marrjen e lejeve.

Permbajtjen, formen dhe menyren e mbajtjes së regji-
strit nga paragrafi 1 i ketij neni i percakton ministri i Ekono-
mise.

Ministria e Ekonomise e njofton Drejtorine Doganore 
për çdo kerkese të refuzuar për leshimin e lejes, si dhe për 
çdo leje të nderprere për eksport-import dhe transit të APU.

Neni 31-l
Për kryerjen e puneve  gjate percaktimit të plotesimit të 

kushteve për leshimin e lejeve nga nenet 31-b, 31-v dhe 
31-g të ketij ligji, Ministria e Ekonomise bashkepunon me 
ministri tjera në Republiken e Maqedonise, si dhe me orga-
ne kompetente të shteteve tjera." 

Neni 16
Pas “nenit 31-l" shtohen Kapitulli  i ri  "III-d dhe kater 

nene të reja 31-m, 31-n, 31-nj dhe 31-o, si vijojne:
"III-d. MBIKEQYRJA

Neni 31-m
Mbikeqyrje mbi zbatimin e dispozitave të ketij ligji kr-

yen Ministria e Ekonomise permes inspektoreve të Drejtori-
se për prodhimtari me dedikim për kryerjen e detyrave dhe 
puneve të mbikeqyrjes inspektuese.

Ministri i Ekonomise e percakton menyren e zbatimin 
të mbikeqyrjes profesionale që e kryen Drejtoria për prod-
himtari me dedikim ( në tekstin e metejme: Drejtoria).

Drejtori i Drejtorise miraton  program vjetor për kryer-
jen e mbikeqyrjes inspektuese dhe perpilon plane mujore 
për kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese.

Drejtori dorezon raport vjetor te Ministria e Ekonomise 
për mbikeqyrjen e realizuar inspektuese në vitin paraprak, 
më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhes.

Gjate kryerjes së mbikeqyrjes nga paragrafi 1 i ketij ne-
ni inspektoret kane të drejte:

-  të kerkojne nga personat e perfshire në aktivitetet me 
prodhim dhe qarkullim të APU, informata dhe të dhena të 
nevojshme për kryerjen e kontrollit,

-   të kerkojne mendime nga organe tjera perkatese dhe 
institucione,

- të kryejne kontroll të çdo transaksioni individual, per-
katesisht sherbimi të prodhimeve për VAPU, si dhe kon-
troll të të dhenave për prodhimet për APU me të dhenat 
nga leja e leshuar, 

- të kryejne kontroll në lokalet afariste, kapacitetet  
prodhuese dhe hapesirat për magazinim të shoqerive tregta-
re dhe tregtareve individe të cilet jane të regjistruar për kr-
yerjen e prodhimit dhe qarkullimit të APU dhe 

- Drejtoria, sipas nevojes, mund të dorezoje kerkese te 
institucionet perkatese kompetente për sigurim të informata-
ve të nevojshme për mbikeqyrjen.

Neni 31-n
Inspektoret e Drejtorise, për kryerjen e detyrave dhe pu-

neve të mbikeqyrjes inspektuese, në pajtim me dispozitat 
nga neni 31-m i ketij ligji, mund të jene persona të cilet i 
plotesojne kushtet e pergjithshme të percaktuara me Ligjin 
për nepunes shteterore si dhe të kene marre së paku 240 kre-
di sipas SETK ose Fakultetin Filozofik- drejtimi i mbrojt-
jes, Fakultetin për Siguri, Fakultetin Teknik  dhe së paku 
tri vite pervoje pune në profesion. 

Inspektoret e Drejtorise, për kryerjen e detyrave dhe pu-
neve të mbikeqyrjes inspektuese, në pajtim me nenin 31-m 
të ketij ligji, kane legjitimacion me të cilin percaktohet cile-
sia e tyre zyrtare dhe detyrohen ta tregojne kur i zbatojne 
autorizimet nga ky ligj.

Ministri i Ekonomise e percakton formen dhe permbajt-
jen e formularit të legjitimacionit, si dhe menyren e leshi-
mit dhe të heqjes së legjitimacionit.

Legjitimacionin e leshon ministri i Ekonomise.

Neni 31-nj
Për mbikeqyrjen e kryer inspektuese, inspektori i Drej-

torise, për kryerjen e detyrave dhe puneve të mbikeqyrjes 
inspektuese perpilon procesverbal në të cilin futet  konstati-
mi për gjendjen e percaktuar faktike.

Procesverbalin e nenshkruajne personat të cilet marrin 
pjese në proceduren e mbikeqyrjes inspektuese.

Neni 31-o
Nese inspektori nga neni 31-m gjate kryerjes së mbikeq-

yrjes konstaton parregullsi në kundershtim me kete ligj, do 
të miratoje aktvendim për ndalim të perkohshem për kryer-
jen e veprimtarise në kohezgjatje prej 30 ditesh dhe perko-
hesisht do t'i marre sendet, si dhe do të caktoje afat prej 15 
ditesh që të menjanohen mangesite e percaktuara me kon-
statimin.

Prodhimet e marra dhe pajisja me të cilat eshte kryer 
kundervajtja do të magazinohet ne magazina perkatese të 
Ministrise së Mbrojtjes, perkatesisht Ministrise së Puneve 
të Brendshme deri në perfundimin e procedures.

Për marrjen e kryer të prodhimeve nga paragrafi 1 i ke-
tij neni, inspektoret nga neni 31-m leshojne vertetim.

Kunder aktvendimit nga paragrafi i i ketij neni mund të 
paraqitet ankese te ministri i Ekonomise. 

Ankesa e paraqitur kunder aktvendimit nga paragrafi 1 
i ketij neni, nuk e prolongon zbatimin e tij." 

Neni 17
Në nenin 33 paragrafi 2 fjala "së" pas fjales "sigurise" 

zevendesohet me fjalet: "e kryejne".
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Neni 18
Në nenin  45 fjalet: "forcave të sigurimit" zevendeso-

hen me fjalet: "armates dhe policise".

Neni 19
Në nenin 48 paragrafi 1 në fjaline hyrese fjalet: "perso-

nit juridik" zevendesohet me fjalet: "shoqerise tregtare".
Në piken 1 fjalet: "perkatesisht Ministria e Ekonomise" 

shlyhen dhe shtohet pika e re 2 si vijon:
"2) nuk i ploteson kushtet e percaktuara me nenet 31-b, 

31-v, 31-g dhe 31-j të ketij ligji;".
Pika 2 behet pika 3.
Në paragrafin 6 fjalet: "Inspektorati Shteteror i Tregut 

detyrohet" zevendesohen me fjalet: "Ministria e Ekonomise 
nepermjet Drejtorise për prodhimtari me dedikim detyro-
het". 

Pas paragrafi 6 shtohet paragraf i ri 7, si vijon:
“Gjobe në shume prej 1 000 deri në 2000 euro në kun-

dervlere me denare do t'i shqiptohet  për kundervajtje perso-
nit fizik - tregtar individ për kundervajtjet nga paragrafi 1 i 
ketij neni."

Neni 20
Në nenin 49 paragrafi 5 fjalet: "Ministria e Mbrojtjes, 

perkatesisht Ministria e Puneve të Brendshme detyrohet" 
zevendesohen me fjalet: "Ministria e Ekonomise nepermjet 
Drejtorise për prodhimtari me dedikim detyrohet".

Neni 21
Në nenin 50 paragrafi 5 fjalet: "Ministria e Mbrojtjes, 

perkatesisht Ministria e Puneve të Brendshme  detyrohet" 
zevendesohen me fjalet: "Ministria e Ekonomise nepermjet 
Drejtorise për prodhimtari me dedikim detyrohet".

Neni 22
Në nenin 51 paragrafi 6 fjalet: "Inspektorati Shteteror i 

Tregut detyrohet" zevendesohen me fjalet: "Ministria e 
Ekonomise nepermjet Drejtorise për prodhimtari me dedi-
kim detyrohet".

Neni 23
Procedurat për leshimin e lejeve të filluara para dites së 

hyrjes në fuqi të ketij ligji do të perfundohen sipas dispozi-
tave të Ligjit për prodhim dhe qarkullim të armatimit dhe 
pajisjes ushtarake ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqe-
donise" numer 54/2002, 84/2007, 161/2009 dhe 145/10).

Neni 24
Komisionin për shqyrtimin e kerkesave për marrjen e le-

jes për eksport-import, transit, sherbime brokere dhe ofset 
të APU, Qeveria e Republikes së Maqedonise do ta formo-
je në afat prej 60 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi e ketij lig-
ji. 

Neni 25
Qeveria e Republikes së Maqedonise do ta shpalle "Li-

sten e perbashket ushtarake të BE-së" në afat prej 90 ditesh 
nga dita e hyrjes në fuqi e ketij ligji. 

Deri në shpalljen e "Listes së perbashket ushtarake të 
BE-së" nga paragrafi 1 i ketij neni, vazhdon  të zbatohet  
"Lista e perbashket ushtarake e BE-së" e cila eshte pjese 
perberese e Vendimit për sistemimin e mallrave të firmave 
për eksport dhe import.

Neni 26
Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të mirato-

hen në afat prej  gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të 
ketij ligji.

Neni 27
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes  i Kuvendit të 

Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për prodhim dhe qarkullim të armatimit dhe pa-
jisjes ushtarake.

Neni 28
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________

2836.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
јавните претпријатија,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 26 август 2013 година.

 
  Бр. 07- 3231/1                           Претседател

26 август 2013 година            на Република Македонија,                      
      Скопје                               Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА

Член 1
Во Законот за јавните претпријатија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 38/96, 6/2002, 
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10 и 6/12),  чле-
нот  37 се менува и гласи:

„(1) Вработените во јавното претпријатие кои вр-
шат стручно-административни, нормативно-правни, из-
вршни, управни, статистички, административно-над-
зорни, плански, кадровски, материјално-финансиски, 
сметководствени, информатички работи и други рабо-
ти од административна природа, во врска со вршењето 
на работи од јавен интерес согласно со закон имаат ста-
тус на јавни службеници.

(2)  Вработените во јавното претпријатие кои вршат 
работи од дејноста од јавен интерес за која е основано 
јавното претпријатие, а кои не се од административна 
природа, како и вработените кои вршат помошни и тех-
нички работи, немаат статус на јавни службеници и во 
однос на нивните права, обврски и одговорности од ра-
ботниот однос се применуваат одредбите од Законот за 
работните односи.“

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

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NDERMARRJE 

PUBLIKE

Neni 1
Në Ligjin për ndermarrje publike („Gazeta Zyrtare e Re-

publikes së Maqedonise" numer 38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10 dhe 6/12),  neni 37 ndrys-
hohet si vijon:

"(1) Të punesuarit në ndermarrje publike të cilet kryej-
ne pune profesionale administrative, normative juridike, ek-
zekutive, udheheqese, statistikore, administrative mbikeq-
yrese, planifikuese, kadrovike, materiale financiare, konta-
biliste, informatike dhe pune të tjera të natyres administrati-
ve, lidhur me kryerjen e puneve me interes publik në paj-
tim me ligjin kane status të nepunesve publike. 

(2) Të punesuarit në ndermarrje publike të cilet kryejne 
pune të veprimtarise me interes publik për të cilen eshte the-
meluar ndermarrja publike, e të cilat nuk jane të natyres ad-
ministrative, si dhe të punesuarit të cilet kryejne pune ndih-
mese dhe teknike, nuk kane status të nepunesve publike 
dhe lidhur me të drejtat, obligimet dhe pergjegjesite e tyre 
nga marredhenia e punes, zbatohen dispozitat e Ligjit për 
marredhenie të punes.“

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

"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 
__________

2837.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за трговските друштва,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 26 август 2013 година.

   
      Бр. 07–3232/1                              Претседател
26 август 2013 година            на Република Македонија,                      

     Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Член 1
Во Законот за трговските друштва („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 28/2004, 84/2005, 
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12 и 70/13), во 
членот 3 став 1 точка 4 по зборот „допуштено“ точката 
и запирката се бришат и се додаваат зборовите: „и за-
ем, односно дополнителна доплата, коишто согласно 
со одредбите од овој закон се трансформираат во 
влог;“.

По точката 4 се додава нова точка 4-а, која гласи:
„4-а. “Заем што се трансформира во влог во друш-

твото во постапка на зголемување на основната главни-
на на друштвото“ е заем даден од содружникот, однос-
но акционерот на трговско друштво во негова целосна 
сопственост, или заем даден од друго трговско друш-
тво основано од содружникот, односно акционерот на 
трговското друштво кое го дава заемот, а кое е во него-
ва целосна сопственост;“.

Член 2
Во членот 34 став (2) по првата  реченица се додава 

нова реченица која  гласи: „Влоговите можат да се со-
стојат и од заем, односно дополнителни доплати, кога  
субјектите од членот 3 став (1) точка 4-а од овој закон 
се заемодавачи.“

Член 3
Во членот 186 став (3) во втората реченица точката 

се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен 
ако се работи за заем што се трансформира во влог во 
друштво, односно дополнителни доплати за кои ќе се 
донесе одлука за трансформација на дополнителните 
доплати во влог во друштвото.“

Член 4
Во членот 191 став (3) точката на крајот од речени-

цата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
„освен кога со одлуката за дополнителни доплати е 
определено истите да бидат трансформирани во влог 
во друштвото согласно со одредбите  од овој закон за 
зголемување на основната главнина.“

Член 5
Во членот 322 став (3) точката на крајот од речени-

цата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
„освен ако се работи за заем што се трансформира во 
влог во друштво.“

Член 6
Во членот 427 став (1) последната реченица се заме-

нува со нова реченица која гласи: „Новоиздадените ак-
ции можат да се платат со пари, со внесување на непа-
рични влогови и со заем што се трансформира во влог 
во друштво во постапка на зголемување на основната 
главнина на друштвото.“

Член 7
Во членот 432 по ставот (3) се додава нов став (4), 

кој гласи:
„(4) Заемот што се трансформира во влог во друш-

твото во постапка на зголемување на основната главни-
на на друштвото се внесува врз основа на договор за за-
ем  што се трансформира во влог во друштвото во по-
стапка на зголемување на основната главнина на друш-
твото и одлука за трансформација на заем што се транс-
формира во влог на друштвото во постапка на зголему-
вање на основната главнина на друштвото.“

Член 8
Во членот 433 став (2) по точката 8 сврзникот “и“ 

се заменува со запирка. 
По точката 9 се додаваат две нови точки 10 и 11, 

кои гласат:
„10) договор за заем што се трансформира во влог 

во друштвото во постапка на зголемување на основна-
та главнина на друштвото и

11) одлука за трансформација на заем што се транс-
формира во влог на друштвото во постапка на зголему-
вање на основната главнина на друштвото.“
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Член 9
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

бранието на Република Македонија да утврди пречи-
стен текст на Законот за трговските друштва.

                                                                    
Член 10

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

__________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E

LIGJIT PËR SHOQERI TREGTARE

Neni 1
Në Ligjin për shoqeri tregtare ("Gazeta Zyrtare e Re-

publikes së Maqedonise" numer 28/2004, 84/2005, 
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12 dhe 70/13), 
në nenin 3 paragrafi 1 pika 4 pas fjaleve: "e leshuar" pike-
presja zevendesohen me presje dhe shtohen fjalet:  "dhe 
hua, respektivisht pagese shtese, të cilat në pajtim me dispo-
zitat e ketij ligji transformohen në depozite;".

Pas pikes 4 shtohet pike e re 4-a, si vijon:
"4-a. "Huaja e cila transformohet në depozite në shoqe-

rine gjate procedures së zmadhimit të kryegjese themelore 
të shoqerise" eshte hua e dhene nga bashkepronari respekti-
visht aksionari i shoqerise tregtare në pronesi të plote të tij, 
ose hua e dhene nga shoqeri tjeter tregtare e themeluar nga 
bashkepronari respektivisht aksionari i shoqerise tregtare 
që e jep huan, e që eshte në pronesi të plote të tij;".

Neni 2
Në nenin 34 paragrafi (2) pas fjalise së pare shtohet fja-

li e re si vijon: "Depozitat mund të perbehen edhe nga hua, 
respektivisht pagesa plotesuese shtese, kur subjektet nga ne-
ni 3 paragrafi (1) pika 4-a jane huadhenes."

Neni 3
Në nenin 186 paragrafi (3) në fjaline e dyte pika zeven-

desohet me presje dhe shtohen fjalet: "pervec nese behet fja-
le për hua e cila transformohet në depozite në shoqeri, res-
pektivisht pagesa plotesuese për të cilat do të merret ven-
dim për transformimin e pagesa shtese në depozite në sho-
qeri."

Neni 4
Në nenin 191 paragrafi (3) pika në fund të fjalise zeven-

desohet me presje dhe shtohen fjalet: "pervec kur me ven-
dim për pagesa shtese plotesuese eshte percaktuar që të njej-
tat të transformohen në depozite në shoqerine në pajtim me 
dispozitat e ketij ligji për zmadhimin e kryegjese themelo-
re."

Neni 5
Në nenin 322 paragrafi (3) pika në fund të fjalise zeven-

desohet me presje dhe shtohen fjalet: "pervec nese behet fja-
le për hua e cila transformohet në  depozite në shoqeri."

Neni 6
Në nenin 427 paragrafi (1) fjalia e fundit zevendesohet 

me fjali të re si vijon: "Aksionet e reja të emetuara mund të 
paguhen me para, me futje të depozitave jomonetare dhe 
me hua që transformohet në borxh në shoqeri në procedure 
të zmadhimit të kryegjese themelore të shoqerise."

Neni 7
Në nenin 432 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), 

si vijon:

"(4) Huaja e cila transformohet në depozite në shoqeri 
gjate procedures së zmadhimit të kryegjese themelore të 
shoqerise futet në baze të marreveshjes për hua  që transfor-
mohet në depozite në shoqeri gjate procedures së zmadhi-
mit të kryegjese themelore të shoqerise dhe vendimit për 
transformim në depozite të shoqerise gjate procedures për 
zmadhimin e kryegjese themelore të shoqerise."

Neni 8
Në nenin 433 paragrafi (2) pas pikes 8 lidheza "dhe" ze-

vendesohet me presje.  Pas pikes 9 shtohen dy pika të reja 
10 dhe 11, si vijojne:

"10) marreveshje për hua e cila transformohet në depo-
zite në shoqerine gjate procedures së zmadhimit të kryegje-
se themelore të shoqerise dhe 

11) vendim për transformimin e huas e cila transformo-
het në depozite të shoqerise gjate procedures së zmadhimit 
të kryegjese themelore të shoqerise."

Neni 9
Autorizohet Komisioni Juridiko - Ligjvenes i Kuvendit 

të Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spa-
struar të Ligjit për shoqeri tregtare. 

                                                                    
Neni 10

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

___________
2838.

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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИНДУСТРИСКИ - ЗЕЛЕНИ ЗОНИ

Се прогласува Законот за индустриски-зелени зони,
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 26 август 2013 година.
   

      Бр. 07–3233/1                               Претседател
26 август 2013 година            на Република Македонија,                      

     Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИНДУСТРИСКИ - ЗЕЛЕНИ ЗОНИ

Дел први

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на уредување

Член 1
Со овој закон се уредуваат условите и начинот за ос-

новање, управување и работење со индустриските и зе-
лените зони, дејностите кои се вршат во индустриските 
и зелените зони, условите за нивно вршење, како и пре-
станокот на работа на индустриската и зелената зона, 
отуѓувањето на земјиштето  и обврските на сопствени-
кот на дел од земјиштето коj ќе врши дејност во зоната.

Цел на Законот
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Член 2
Целта на овој закон е забрзување на економскиот 

развој со привлекување на странски и домашен капи-
тал  за развој на единиците на локалната самоуправa и 
економијата на Република Македонија, како и зголему-
вање на конкурентноста и вработувањето.

                                   
Значење на одделни поими

Член 3
Одделните поими употребени во овој закон го има-

ат следново значење:
1. „Индустриска зона“ е дел од територијата на Ре-

публика Македонија во сопственост на Република Ма-
кедонија, посебно ограден и означен простор што прет-
ставува функциoнална целина  во која се вршат дејно-
сти под услови пропишани со овој закон и друг закон;

2. „Основач на индустриска и зелена зона“ е едини-
ца на локалната самоуправa или Владата на Република 
Македонија;  

3. „Оператор на зона“ е јавно претпријатие, или тр-
говско друштво основано од единицата на локалната са-
моуправа кога основач на зона е единицата  на локална-
та самоуправа, а Дирекцијата за технолошки индустри-
ски развојни зони (во натамошниот текст: Дирекцијата) 
кога основач на зона е Владата на Република Македони-
ја;

4. „Сопственик на дел од  зона“ е секое физичко ли-
це кое е регистрирано како трговец поединец согласно 
со Законот за трговските друштва и/или правно лице ре-
гистрирано како трговско друштво согласно со Законот 
за трговските друштва, кое е сопственик  на дел од зем-
јиштето, кое врши дејност во зоната и кое склучило до-
говор за вршење дејност со основачот на зоната и му е 
издадено решение за започнување со работа (во ната-
мошниот текст: сопственик);   

5. „Трговски дејности“ се дејности и услуги кои се 
определени согласно со Законот за трговските друш-
тва; 

6. „Зелени зони“ се зони каде што има низок степен 
на загадување на животната средина каде што ќе се 
применуваат напредни технологии кои штедат енергија 
и ги минимизираат негативните ефекти врз животната 
средина и

7. „Инфраструктурен објект“ е подземна или над-
земна инсталација и градба од областа на сообраќајот, 
електричните инсталации, гасоводи, нафтоводи, водо-
вод и канализација, топлификација, телекомуникации и 
други инсталации.

 
Јавен интерес

Член 4
Изградбата и изведувањето на работите за основа-

ње и работење на индустриските - зелените зони (во на-
тамошниот текст: зони) е од јавен интерес.  

Дел втори

УСЛОВИ И НАЧИН ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗОНА

Услови за основање на зона

Член 5
(1) Зоната се основа ако:
- е донесена соодветна урбанистичко-планска доку-

ментација согласно со Законот за просторно и урбани-
стичко планирање,

- се обезбедени просторни, енергетски, технички и 
други услови за  вршење на дејност во зоната и

- основачот на зоната има  обезбедено средства за 
основање на зона.

(2) Условите за основање на зоната од ставот (1)  
алинеја 2 на овој член до границите на зоната во случај 
кога основач на зоната е единицата  на локалната  само-
управа ги обезбедува единицата на локалната самоупра-
ва.

(3) Условите за основање на зоната од ставот (1) али-
неја 2 на овој член до границите на зоната во случај кога 
основач на зоната е Владата на Република Македонија  
ги обезбедува Владата на Република Македонија. 

 
Основач на индустриска зона

Член 6
(1) Индустриска зона може да основа единица на ло-

калната самоуправa под услови и на начин утврдени со 
овој закон.

(2) Владата на Република Македонија  може да би-
де основач на индустриска зона доколку опфатот на по-
вршината е над 15 хектари, под услови и на начин утвр-
дени со овој закон.  

(3) Индустриски зони може да основаат и две или 
повеќе единици на локалната самоуправа за што истите 
склучуваат меѓусебен договор. 

(4) Договорот од ставот (3) на овој член  особено ги 
содржи следниве елементи:

1) предмет на договорот;
2) рок на важност на договорот;
3) цели и рокови за нивно постигнување;
4) права и обврски на договорните страни; 
5) времетраење на договорот;
6) мерки и начин на преземање на мерките кои мо-

же да се применат во случај на неисполнување   на об-
врските утврдени во договорот;

7) услови и начин на раскинување на обврските и 
начин на надоместување на загубите и

8) начин  на решавање на спорови.
 

Основач на зелена зона

Член 7
(1) Зелени зони може да основа единица на локална-

та самоуправa под услови и на начин утврдени со овој 
закон.

(2) Владата на Република Македонија може да биде 
основач на зелена зона доколку опфатот на  површина-
та е над 15 хектари, под услови и на начин  утврдени со 
овој закон.   

(3) Како дејности кои може  да  се вршат во зелени-
те зони се лесна и незагадувачка индустрија во која вле-
гуваат сите видови на производство кои не побаруваат 
многу енергија, не создаваат голем промет на сурови-
ни, материјали и сообраќај и не произведуваат штетни 
еманати како што се:

- преработка  на  органска храна, 
- производство на електрична енергија од обновли-

ви извори  и
- производство на база на рециклирање.
(4) Одредбите од овој закон кои се однесуваат на ин-

дустриските зони соодветно се применуваат и за зелени-
те зони доколку со овој закон поинаку не е уредено.
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Постапка за  основање на зона од Владата 
на Република Македонија

Член  8
(1) Кога Владата на Република Македонија се јаву-

ва како основач на индустриска или зелена зона донесу-
ва  одлука за основање зона, на предлог на министерот 
надлежен за работите од областа на економијата. 

(2) Предлогот од ставот (1) на овој член особено со-
држи:

1) опфат на зоната со список на индикации за ката-
старските парцели кои влегуваат во опфатот; 

2) период за кој се основа зоната;
3)  дејностите што ќе се вршат во зоната;
4) потребните услови и активности потребни за 

обезбедување на пристап до зоната, како и просторни, 
енергетски, технички и други услови за вршење на деј-
ност во зоната и 

5) потребни средства за основање на зоната и извор 
за финансирање.

(3) Владата на Република Македонија го доставува 
предлогот од ставот (1) на овој член до Министерство-
то за животна средина  и просторно планирање и  Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство кои се должни во рок од 15 дена  од  добивање-
то на предлогот да достават мислење до Владата на Ре-
публика Македонија за пренамена на земјиштето.

(4) Владата на Република Македонија во рок од 30 
дена од денот на поднесувањето на  предлогот од ста-
вот (1) на овој член донесува  одлука за основање зона 
или ќе го одбие  предлогот. 

(5) Одлуката за основање на зона од ставот (1) на 
овој  член  содржи:

1) назив на основачот; 
2) назив на зоната;
3) подрачје на зоната;
4) дејности што се вршат во зоната и
5) период за кој се основа зоната.  
                                                               

Одлука за започнување на постапка за основање на  
зона

Член 9
(1) Кога единицата на локалната самоуправа се јаву-

ва како основач на индустриска или  зелена зона градо-
началникот поднесува барање до советот на единицата  
на локалната самоуправа. 

(2) Барањето од ставот (1) на овој член особено со-
држи:

1) назив и седиште на основачот;
2) опфат на зоната со список на индикации за ката-

старските парцели кои влегуваат во опфатот;
3) период за кој се основа зоната;
4)  дејностите што ќе се вршат во зоната;
5) потребните услови и активности потребни за 

обезбедување на пристап до зоната, како и просторни, 
енергетски, технички и други услови за вршење на деј-
ност во зоната и 

6) потребни средства за основање на зоната и извор 
за финансирање.

(3) Советот на единицата  на локалната самоуправа 
по добивање на  барањето  од ставот (1) на овој член, 
истиот го доставува до Министерството за животна сре-
дина  и просторно планирање и  Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство кои се 
должни во рок од 15 дена  од  добивањето на  барањето  
да достават мислење за пренамена на земјиштето.

(4) Советот на единицата  на локалната самоуправа 
во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барање-
то од ставот (1) на овој член донесува  одлука за основа-
ње на зона или ќе го одбие барањето. 

 
Одлука за основање на зона

Член 10
(1) По исполнување на условите од членот 5 од овој 

закон, советот на единицата на локалната самоуправа  
донесува одлука за основање на зона.

(2) Одлуката од ставот (1) на овој член особено со-
држи:

1) назив и седиште на основачот, односно основачи-
те на зоната;

2) назив на зоната;
3) подрачје на зоната;
4) дејности што ќе се вршат во зоната;
5) градби утврдени со урбанистичко планската доку-

ментација кои ќе се градат во зоната и  
6) период за кој се основа зоната.
 

Проширување и скратување на опфатот на зона

Член 11
(1) Единицата на локалната самоуправа може да из-

врши проширување и скратување на опфатот на зоната 
на начин и во постапка како што е уредено со одредби-
те од членовите 9 и 10  од овој закон. 

(2) Владата може да изврши проширување и скрату-
вање на опфатот на зоната на начин и во постапка како 
што е  уредено во членот 8  од овој закон. 

                                                        
Оператор на зона

Член 12
(1) Со зоната основана од единицата на локалната 

самоуправа како оператор управува јавно претприја-
тие, односно трговско друштво основано од основачот 
на зоната.

(2) Со зоната oснована од Владата на Република Ма-
кедонија како оператор управува Дирекцијата.

(3) Операторот на зоната  од ставот (1) на овој член 
не може да се занимава  со друга дејност освен со дејно-
ста оператор на зона.

(4) Oператорот на зоната од ставовите (1) и (2)  на 
овој член со одлука ги утврдува:

-  организационите и техничките услови за вршење 
на дејност во зоната, 

-  работното време на зоната,
- обврските за обезбедување на просторни, технич-

ки и организациски услови за користење на зоната,
- мерки за заштита на работа во зоната  и 
- мерки за заштита на животната средина, права и 

обврски на сопственикот на зоната.   
(5) Операторот на зоната од ставовите (1) и (2) на 

овој член, актите од ставот (4) на овој член ги  доставу-
ва заради добивање согласност до основачот на зоната.

                                    
Регистар на индустриски - зелени зони

Член 13
(1) За индустриските и зелените зони основани сог-

ласно со овој закон се води Регистар на индустриски - 
зелени зони.

(2) Регистарот од ставот (1) на овој член доколку ос-
новач на зоната е Владата на  Република Македонија го 
води Дирекцијата, а  доколку основач е единицата на ло-
калната самоуправа, Регистарот од ставот (1) на овој 
член го води Министерството за локална самоуправа.
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(3) Во рок од 15 дена  од денот на донесувањето на 
одлуката, согласно со членот 10 став (1) од овој закон, 
основачот на зоната е должен да поднесе пријава за 
упис на зоната во Регистарот на индустриски и зелени 
зони. 

(4) Формата, содржината и начинот на водење на Ре-
гистарот на индустриски - зелени зони, како и формата и 
содржината на образецот на пријавата од ставот (3) на 
овој член ги пропишува  министерот за економија.

Постапка за отуѓување  на земјиште по пат на јавно 
наддавање

Член 14
(1) Земјиштето во рамките на зоната кога основач 

на зоната единицата на локалната самоуправа го отуѓу-
ва единицата на локалната самоуправа, а кога основач 
на зоната е Владата на Република Македонија, земји-
штето во рамки на зоната го отуѓува Министерството 
за транспорт и врски.

(2) Постапката за отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија по пат на јавно 
наддавање се спроведува согласно со одредбите од овој 
закон, со електронско јавно наддавање (во натамошни-
от текст: јавно наддавање) и истата ја спроведува Коми-
сијата за спроведување на постапки за јавно наддавање 
(во натамошниот текст: Комисијата), формирана од 
страна на градоначалникот на единицата на локалната 
самоуправа, односно Министерството за транспорт и 
врски.  

(3) Постапката за отуѓување започнува со претход-
но дадена објава во:

- најмалку три дневни весници на минимум полови-
на страница  кои се издаваат на македонски јазик, а из-
легуваат најмалку три месеци пред денот на објавува-
њето на објавата и

- еден дневен весник кој се издава на јазикот што го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат 
службен јазик различен од македонскиот јазик во оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје 
на чие подрачје сe наоѓа градежното земјиште предмет 
на објавата, а излегува најмалку три месеци пред денот 
на објавувањето на објавата. 

(4) Објавата од ставот (3) на овој член може да биде 
дадена и во странски печатен весник.

(5) Објавата од ставот (3) на овој член ја изготвува 
и ја дава за објавување Комисијата по претходно добие-
на согласност од основачот.    

(6) Опремата (хардверот и софтверот) за електрон-
ското јавно наддавање треба да ги исполнува минимал-
ните технички стандарди и услови во поглед на опрема-
та, како и функционалноста на софтверот за електрон-
ско јавно наддавање, кои ги  пропишува  Владата на Ре-
публика Македонија согласно со Законот за градежно-
то земјиште.

Член 15
За отуѓување на градежното земјиште сопственост 

на Република Македонија кое е предмет на објавата, мо-
жат да се пријават за учество сите заинтересирани до-
машни и странски физички и правни лица кои можат 
да се стекнат со сопственост на градежно земјиште на 
територијата на Република Македонија согласно со за-
кон, кои ги исполнуваат условите дадени во објавата.

Член 16
(1) Објавата за отуѓување на градежно земјиште 

сопственост на Република Македонија задолжително 
ги содржи следниве податоци за:

- градежното земјиште кое е предмет на отуѓување 
(намена, површина на градежна парцела, катастарски 
парцели кои се опфатени со градежната парцела, повр-
шина за градба, бруто изградена површина, коефици-
ент на искористеност, процент на изграденост, катност 
и/или висина и друго),

- минималниот процент кој треба да биде изграден 
од вкупно развиената површина за градење, 

- почетната цена по метар квадратен за градежното 
земјиште кое е предмет на отуѓување,

- рокот за поднесување и начинот на поднесување 
на пријавите за учество на јавното наддавање,

- времето на започнување и времетраењето на јавно-
то наддавање,

- условите за учество на јавно наддавање за стран-
ските физички и правни лица,

- депозитот за учество на јавното наддавање кој из-
несува од 10% до 30% од вкупната почетна цена за оту-
ѓување, како и сметка на која се уплатува депозитот,

- обврската на најповолниот понудувач да ги упла-
ти средствата во рок од 15 дена од денот на приемот на 
писменото известување за избор, во спротивно нема да 
се пристапи кон склучување на договор, а депонирани-
те средства на најповолниот понудувач нема да му би-
дат вратени и истиот нема да може да учествува на се-
кое идно јавно наддавање за предметната градежна пар-
цела,

- рокот за прибавување на одобрение за градење, ка-
ко и рокот за изградба на објектот,

- начинот и постапката за спроведување на наддава-
њето (начин на легитимирање на учесниците на јавно 
наддавање, потребен број на учесници согласно со за-
кон, минималниот чекор на зголемување на вредност 
по метар квадратен на градежното земјиште, дефинира-
ње на почетокот и крајот на јавното наддавање, рокот 
за уплата на најповолната понуда, рокот за враќање на 
уплатениот депозит, обврски за исплата на данокот на 
промет, обврска за трошоци за солемнизација на дого-
ворот и право на приговор),

- интернет страницата на која ќе се врши јавното 
наддавање и

- други обврски што треба да ги исполни најповол-
ниот понудувач, кои би биле утврдени со договорот за 
отуѓување.

(2) Рокот за поднесување на пријава за учество не 
може да биде пократок од 30 дена ниту подолг од 60 де-
на сметајќи од денот на објавувањето на објавата до де-
нот на поднесувањето на пријави. 

(3) Почетната цена изнесува едно евро во денарска 
противвредност по метар квадратен за градежното зем-
јиште кое е предмет на отуѓувањето.

(4) Висината на минималниот чекор на зголемува-
ње на вредноста по метар квадратен на градежното зем-
јиште изнесува 10% од минималната почетна цена по 
метар квадратен за отуѓување на градежното земјиште.

                                                                         
Член 17

Посебни дополнителни услови кои можат да се 
предвидат во објавата се:

- висина на годишен обрт на капитал на правното 
лице кое ќе се пријави за учество на јавното наддавање,

- број на изградени објекти или објекти во сопстве-
ност на правното лице кое ќе се пријави за учество на 
јавното наддавање во зависност од намената на земји-
штето предмет на јавната објава,

- број на вработени лица во правното лице кое ќе 
учествува на јавното наддавање,

- број на лица кои по изградбата на објектите ќе би-
дат вработени,

- физибилити студија или деловен план, 
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- правно лице да котира на една од познатите свет-
ски берзи,

- правно лице да поседува соодветна лиценца, од-
носно франшиза за  дејностите кои можат да се вршат 
во зоната,

- банкарска гаранција за сериозност на понудата 
и/или банкарска гаранција за изградба на објектот сог-
ласно со намената во урбанистичко-планската докумен-
тација,

- урбанистичко-архитектонски услови за изградба 
на објектите во зоната,

 - воведување на сертификати за високи еколошки 
стандарди,

- квалитетна услуга заснована на европски стандар-
ди и

- висок степен на енергетска ефикасност.

Член 18
Комисијата може да изврши исправка на објавата 

по претходна согласност од основачот најдоцна 15 де-
на пред истекот на последниот ден за поднесување на 
пријавата за учество на јавното наддавање наведен во 
објавата и истата се објавува во печатените весници во 
кои е објавена и објавата. Доколку до моментот на ис-
правката се пријавиле лица за учество за јавно наддава-
ње, Комисијата е должна да ги извести за исправката.

Член 19
Учеството на јавното наддавање заинтересираните 

правни и физички лица го потврдуваат со поднесување 
на писмена пријава за учество на јавно наддавање во ко-
ја се наведени податоците за градежното земјиште за 
кое се однесува пријавата, за подносителот на пријава-
та, како и за трансакциона или жиро-сметка на која ќе 
биде вратен депозитот за учество на јавното наддава-
ње.

Член  20
(1) За секоја спроведена постапка за јавно наддава-

ње, Комисијата е должна да изготви извештај и истиот 
потпишан од претседателот и членовите на Комисија-
та, го доставува до основачот на зоната.

(2) Врз основа на извештајот од ставот (1) на овој 
член основачот на зоната донесува  одлука за избор на 
најповолен понудувач и градоначалникот на единицата 
на локалната самоуправа, а во име на Владата на Репуб-
лика Македонија, Министерството за транспорт и вр-
ски склучува договор за отуѓување на градежно земји-
ште со најповолниот понудувач од јавното наддавање.

(3) Од објавувањето на објавата па се до моментот 
на започнување на јавното наддавање, Комисијата со 
заклучок може да ја запре постапката за јавно наддава-
ње, доколку настанат непредвидени околности кои би 
го оневозможиле водењето на постапката за отуѓување 
сопственост на Република Македонија по пат на јавно 
наддавање. Заклучокот е основа за поништување на об-
јавата за што основачот на зоната по предлог на Коми-
сијата донесува решение. Доколку објавата се поништи 
пред истекот на крајниот рок за доставување на прија-
вите за учество, Комисијата го објавува заклучокот во 
истите печатени медиуми во кои е објавена објавата.

Член 21
(1) Пријавата за учество на јавното наддавање треба 

да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени 
во објавата на начин и во форма како што е предвидено 
во самата објава.

(2) Комисијата по приемот на пријавите од подноси-
телите на пријавите, утврдува дали пријавите се доста-

вени во определениот рок и дали истите се комплетира-
ни во согласност со условите од објавата.

(3) Комисијата ги известува подносителите на прија-
вите за комплетираноста на истите по електронски пат, 
во рок од три дена од денот на поднесувањето на пону-
ди, при што на подносителите на пријавите кои доста-
виле комплетна документација им доставува и корис-
ничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а 
на подносителите на пријавите кои не доставиле комп-
летна документација им доставува известување со 
образложение дека истите нема да учествуваат на јавно-
то наддавање.

(4) Подносителите на пријави кои доставиле комп-
летирани пријави за учество на јавното наддавање сог-
ласно со објавата, на денот на спроведување на јавното 
наддавање се регистрираат на интернет страницата на-
ведена во објавата со корисничкото име и шифрата за 
учество на јавното наддавање, по што имаат право да 
учествуваат на јавното наддавање.

                                                               
Член 22

(1) Учесници на јавното наддавање се подносители-
те на пријави кои доставиле комплетна документација 
и се регистрирале на интернет страницата наведена во 
објавата.

(2) Јавното наддавање ќе се одржи доколку по обја-
вата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува 
условите дадени во објавата и ја наддаде почетната це-
на.

                                                             
Член 23

(1) Депозитот за учество на јавно наддавање се вра-
ќа на подносителот на пријавата за учество на јавното 
наддавање, во целост, во рок од 15 дена од денот на 
одржувањето на јавното наддавање.

(2) Депозитот за учество на јавно наддавање на нај-
поволниот понудувач му се враќа намален за процент 
од 10%, одреден за трошоци на постапката, во рок од 
15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постиг-
ната на јавното наддавање за отуѓување на градежното 
земјиште. 

(3) Посебните трошоци во постапката за отуѓување 
на градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија се однесуваат на следниве активности за:

- прибавување на докази за градежната  парцела 
предмет на јавното наддавање,

- објавување во медиумите и јавните гласила,
- увид на самото место и утврдување на фактичката  

состојба и
- воведување во владение на градежното земјиште.

Член 24
(1) Јавното наддавање започнува со објавување на 

почетната цена на земјиштето кое е предмет на објава-
та по метар квадратен, а се спроведува по пат на надда-
вање од страна на учесниците во наддавањето.

(2) За успешно спроведена постапка на јавно надда-
вање потребно е да има најмалку едно постапно надда-
вање над почетната цена по метар квадратен.

(3) Јавно наддавање не може да трае пократко од 15 
минути. Јавното наддавање се смета за завршено во мо-
ментот на истекот на времето определено во објавата, 
при што доколку во истекот на последните две минути 
од определеното време за траење на јавното наддавање 
од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок 
за завршување на јавното наддавање се продолжува за 
уште две минути,  а ќе заврши кога за период од след-
ните две минути нема нова дадена понуда.

(4) Јавното наддавање продолжува неограничено се 
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додека во временски интервал од две минути има нова 
понуда.

Член 25
(1) За најповолен понудувач се смета учесникот на 

јавното наддавање кој понудил последна цена по метар 
квадратен, која претставува највисока цена за отуѓува-
ње на градежното земјиште.

(2) Комисијата по завршувањето на јавното наддава-
ње изготвува записник за спроведеното јавно наддава-
ње и електронски го доставува до сите учесници на јав-
ното наддавање.

(3) Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од де-
нот на завршувањето на постапката за јавно наддавање 
е должен да ги уплати средствата од ставот (1) на овој 
член.

(4) Доколку најповолниот понудувач во рокот од 
ставот (3) на овој член не ги уплати средствата од ста-
вот (1) на овој член, депозитот не му се враќа и нема да 
се пристапи кон склучување на договор.

Член 26
(1) За текот на јавното наддавање учесниците имаат 

право на приговор во рок од три дена од денот на одр-
жувањето на јавното наддавање. Приговорот се подне-
сува во писмена форма до комисијата која по однос на 
истиот доставува предлог до основачот на зоната, кој 
врз основа на предлогот донесува решение во рок од 
пет работни дена.

(2) Против решението од ставот (1) на овој член со 
кое се одлучува по поднесениот приговор од ставот (1) 
на овој член, странката има право да поднесе тужба во 
рок од 30 дена од денот на приемот на решението до 
управен суд.

(3) Постапката за јавно наддавање завршува по исте-
кот на рокот од ставот (1) на овој член, доколку не е 
поднесен приговор.

(4) Постапката за јавно наддавање завршува по до-
несеното решение од ставот (1) на овој член.

Член 27
(1) По завршувањето на постапката за јавно наддава-

ње, со најповолниот понудувач, во рок од пет работни 
дена по извршената уплата на цената за отуѓување на 
земјиштето, градоначалникот на единицата на локална-
та самоуправа  склучува договор за отуѓување на гра-
дежно земјиште, а во име на Владата на Република Ма-
кедонија договорот го склучува Министерството за 
транспорт и врски.

(2) Договорот за отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија се склучува во 
писмена форма.

(3) На договорот од ставот (1) на овој член соодвет-
но се применуваат одредбите од Законот за облигацио-
ните односи.

Член 28
(1) Договорот од членот 27 од овој закон особено со-

држи:
1) страни на договорот;
2) предмет на договорот;
3)конкретни податоци за предметното земјиште;
4) висина на цената за отуѓување, како и рок на пла-

ќање; 
5) обврска за купувачот за плаќање на данок на про-

мет и нотарски трошоци;

6) рок за прибавување на одобрение за градење сог-
ласно со членот 28 став (2) од овој закон;

7) рок за изградба на објектот согласно со роковите 
утврдени во овој закон  и

8) договорна казна за непочитување на рокот од ста-
вот (1) точка 6 и рокот од ставот (1) точка 7 на овој 
член во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на 
јавното наддавање на предметното земјиште за секој из-
минат месец во првата година од истекот на рокот, од-
носно 3% од вкупно постигнатата цена на јавното над-
давање на предметното земјиште за секој изминат ме-
сец во втората година од истекот на рокот, односно 
4,5% од вкупно постигнатата цена на јавното наддава-
ње на предметното земјиште за секој изминат месец во 
третата и секоја наредна година од истекот на рокот и

9) дејноста која треба да ја извршува  сопственикот  
на зоната.

(2) Средствата од наплатата на договорната казна 
од ставот (1) точка 8  на овој член се приход  на  едини-
цата на локалната самоуправа, односно Буџетот на Ре-
публика Македонија.

(3) Договорот кој не ги содржи елементите од ста-
вот (1) на овој  член е ништовен.

(4) Неисполнувањето на обврските  кои се настана-
ти по основ на договорот од ставот (1) на овој член  
претставуваат основ за раскинување на договорот. 

Член 29
(1) По склучувањето на договорот од членот 27 од 

овој закон, сопственикот  во рок од 30 дена истиот  го 
доставува кај нотар заради вршење на солемнизација.

(2) Сопственикот е должен да прибави одобрение за 
градење на предвидениот објект од надлежниот орган 
во рок од 12 месеци од извршената солемнизација на 
договорот и е должен земјиштето да го изгради соглас-
но со условите во објавата во рок од три години од пра-
восилноста на одобрението за градење.

(3) Не исполнување на обврската од ставот (1) на 
овој член по вина на сопственикот, претставува основ 
за еднострано раскинување на договорот при што 20% 
од вкупната сума од отуѓувањето, не му се враќа.     

Член 30
(1) На договорот за отуѓување на градежно земји-

ште сопственост на Република Македонија можат да се 
вршат измени и дополнувања со склучување на анекс 
на договор.

(2) Измени и дополнувања на договорите од ставот 
(1) на овој член можат да се вршат поради следниве 
причини:

- ако се настанати промени на предметот на догово-
рот како последица на измена на  урбанистичка план-
ска документација, но не поради промена на намената 
и површината на градежната парцела за која е отуѓено 
градежното земјиште,

- поради отстранување на нови настанати околно-
сти (промена на број на катастарска парцела или проме-
на на катастарска општина на земјиштето), во периодот 
од денот на склучување на договорот до денот на запи-
шување на договорот во јавната книга за запишување 
на правата на недвижностите,

- статусна измена на сопственикот на дел од зоната,
- заради отстранување на грешки во податоците за 

описот на земјиштето кое е отуѓено и
- други непредвидени причини, односно околности.

Член 31
Уредувањето на градежното земјиште до зоната (из-

градба на објекти на комунална инфраструктура, зара-
ди обезбедување на непречен пристап до зоната, поста-
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вување на водоводна, фекална и атмосферска канализа-
ција и друга инсталација) се врши од страна на едини-
ците на локaлната самоуправа и/или Владата на Репуб-
лика Македонија, а во рамките на зоната од страна на 
операторот/ сопственикот за индивидуални приклучо-
ци. 

                                                                      
Член 32

(1) Надлежен орган за издавање на одобренија за 
градење за индустриска и зелена зона, како и на градби-
те во зоната е надлежниот орган согласно со Законот за 
градење.    

(2) Постапката за издавање на одобрение за граде-
ње се спроведува согласно со Законот за градење.

(3) По исклучок од одредбите на Законот за граде-
ње, сопственикот е должен објектот да го изгради во 
рок од  три  години од денот на склучување на догово-
рот од членот  27 од овој закон. 

                                
Одделување и уредување на просторот на зоната

Член 33
(1) Основачот на зоната е должен да го загради, уре-

ди и означи просторот на зоната.
(2) Зоната треба да биде уредена така што влегува-

њето и излегувањето на лицата, транспортните средс-
тва и стоката во и од зоната е можно само преку опреде-
лени влезови, односно излези.   

(3) Оградата, влезовите и излезите на зоната треба 
да бидат прописно уредени, обезбедени и осветлени.

(4) Поблиските критериуми и начинот на уредување 
на зоната од овој член ги пропишува советот на единица-
та на локалната самоуправа, односно Дирекцијата.  

                                                    
Уредување на односите  меѓу операторот

и сопствениците

Член 34
(1) Операторот на зоната склучува договор соглас-

но со прописите за облигациони односи со сопствени-
кот за меѓусебните права и обврски во вршењето на тр-
говските дејности во зоните.

(2) Правата и обврските кои се утврдени во догово-
рите кои операторот од ставот (1) на овој член ги склу-
чува со сопствениците  на дел од земјиштето кои вршат 
дејност во зоната не можат да бидат во спротивност со 
елементите кои се определени во актот од членот  12 
став (4) од овој  закон.

(3) Операторот на зоната треба да овозможи непре-
чен пристап до деловите на зоната од страна на сопстве-
ниците и до другата инсталација со приклучоците до 
земјиштето кое е дел  од зоната и непречено функцио-
нирање на инфраструктурните објекти во зоната. 

(4) За вршењето на работите во зоната, операторот 
на зоната донесува тарифник за утврдување на  висина-
та на надоместоците за услугите кои ги дава, а за кој 
согласност дава советот на единицата на локалната  са-
моуправа, односно Владата на Република Македонија. 

Работење на  зоната

Член 35
(1) Сопствениците кои ќе вршат дејност во зоната 

можат во согласност со овој закон и склучениот дого-
вор  во зоната да вршат производство и да даваат услу-
ги кои се определени како трговски дејности согласно 
со одредбите од Законот за трговските друштва.  

(2) Со вршење на дејностите и давање на услугите 
во зоната не смее да се загрозува животната  средина, 
здравјето на луѓето, материјалните добра и безбедноста 
на  Република Македонија. 

Извештај за работењето на зоната

Член 36
(1) Операторот на зоната е должен на основачот на 

зоната да му достави извештај за работењето на зоната 
за претходната година најдоцна до 15 април во тековна-
та година (во натамошниот текст: годишен извештај). 

(2) Годишниот извештај содржи податоци особено за:
 1) обемот на услугите остварени во зоната, кванти-

тативно и вредносно;
 2) остварен приход или обрт  и
 3) бројот на остварените вработувања во извештај-

ниот период по квалификациона структура.
(3) Податоците во годишниот извештај се наведува-

ат вкупно и по одделни сопственици  на зоната.
(4) Формата и содржината на извештајот ги пропи-

шува градоначалникот на општината, градоначалникот 
на градот Скопје или градоначалникот на општината 
во градот Скопје.

(5) Основачот на зоната е должен да достави опоме-
на до операторот на зоната најдоцна петнаесет дена 
пред истекот на рокот за извештајот од ставот (1) на 
овој член.

(6) Операторот на зоната е должен до основачот на 
зоната да го достави извештајот од ставот (1) на овој 
член најдоцна до 31 мај во тековната година.

Дел трети

ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ 
ВО ЗОНАТА

Дејности кои можат да се вршат во зоната

Член 37
(1) Во зоната се вршат дејности исклучиво за потре-

бите на работењето на зоните, а можат да се градат 
градби со намена за производство, дистрибуција и сер-
виси согласно со стандардите и нормативите за урбани-
стичко планирање.  

(2) Дејностите во зоната се вршат под следниве ус-
лови:

1) деловниот потфат да е во согласност со приложе-
ната физибилити студија или деловен план;

2) потеклото и квалитетот на суровините, полупро-
изводите и готовите производи да можат да се утврдат 
и контролираат;

3) работењето да не ја загрозува јавната безбедност, 
животната средина и здравјето на луѓето во зоната и

4) сопственикот на дел од зоната да ги осигура ос-
новните средства и вработените од ризици кои произле-
гуваат од работењето.

(3) Во зоната не смее да се врши активност поврза-
на со:

1) услуги кои потекнуваат од земји или фирми кои 
се предмет на ембарга и блокади наложени од нацио-
нални и меѓународни органи и власти;

2) услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната 
безбедност и одбраната и

3) услуги кои не се во согласност со законите на Ре-
публика Македонија и на меѓународните договори рати-
фикувани во Република Македонија кои се однесуваат 
на заштитата на интелектуалната и индустриската сопс-
твеност.

Сопственици  кои ќе вршат дејност во зоната
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Член 38
(1) Сопствениците во зоните можат да вршат само 

трговски дејности уредени со Законот за трговските 
друштва и кои се утврдени  со одлуката за основање на 
зоната. 

(2) Сопственикот кој  ќе врши дејност во зоната е 
должен на  надлежниот орган да му овозможи  соодве-
тен  надзор.

(3) Сопственикот кој  ќе врши дејност во зоната е 
должен на операторот да му достави годишен извештај 
за работењето за претходната година, најдоцна до 31 
март во тековната година.

(4) Годишниот извештај од ставот (3) на овој член 
содржи податоци особено за:

1) обемот на услугите остварени во зоната, кванти-
тативно и вредносно и

2) бројот на остварените вработувања во извештај-
ниот период по квалификациона структура.

(5) Формата и содржината на годишниот извештај 
од ставот (3) на овој член ги пропишува основачот на 
зоната. 

(6) Основачот на зоната е должен  да достави опоме-
на на сопственикот кој ќе врши дејност во зоната нај-
доцна 15 дена пред истекот на рокот за извештајот од 
ставот (3) на овој член.

(7) Сопствениците  кои  ќе вршат дејност во зоната 
подлежат на истите права и обврски согласно со пропи-
сите на Република Македонија на кои подлежат и сите 
останати трговски друштва запишани во трговскиот ре-
гистар или странски друштва кои вршат дејност во Ре-
публика Македонија. 

(8) Сопствениците кои ќе вршат дејности во зоната, 
дејностите ги вршат во согласност со законите кои ва-
жат во Република Македонија и договорот со кој се ре-
гулирани меѓусебните права и обврски со операторот 
на зона.

                                                                          
Дел  четврти

НАДЗОР

Член 39
(1) Надзор над законитоста на  работењето на едини-

ците на локалната самоуправа во врска со надлежности-
те утврдени во овој закон врши Министерството за ло-
кална самоуправа. 

(2) Надзор над законитоста над работењето на опе-
раторите на зоните  основани од страна на единицата  
на локалната самоуправа врши единицата  на локална-
та самоуправа. 

(3) Надзор над законитоста на работењето на сопс-
твениците во зоната во случај кога основач на зоната е 
единица на локалната самоуправа врши единицата  на 
локалната самоуправа. 

(4) Надзор над законитоста на работењето на сопс-
твениците во зоната во случај кога   основач на зоната  
e Владата на Република Македонија врши Дирекцијата 
преку овластени лица  вработени во Дирекцијата.  

(5) Надзорот од ставот (3) на овој член го вршат ов-
ластени лица вработени во единицата   на локалната са-
моуправа. 

(6) Овластените лица самостојно ги вршат работите 
на надзор и преземаат мерки за кои се овластени со 
овој закон.

(7) Овластувањето за вршење на надзор овластено-
то лице од ставовите (3) и (4)  на овој член   го докажу-
ва со соодветен документ и истиот е должен да го пока-
же при вршењето  на надзор, а на барање на  сопствени-
кот на дел од  зоната, да му дозволи да го разгледа.

(8) Надзорот се врши без претходна најава, во вре-
ме кога сопственикот на дел од  зоната ги извршува сво-
ите активности, самостојно или по претходна пријава 
од страна на сопствениците.

(9) Овластените лица го вршат надзорот  ефикасно, 
водејќи сметка за заштита на јавниот интерес и до сте-
пен колку што е тоа можно за заштита на интересот на 
сопственикот на дел од  зоната.

(10) Лицата од ставовите (3) и (4) на овој член се ов-
ластени да:

1) вршат надзор во деловните простории  на сопс-
твеникот на зоната;

2) проверува идентификациони документи на лица 
поради потврдување на нивниот идентитет;

3) бараат од сопственикот на дел од зоната или од 
неговите вработени писмено или усно објаснување  во  
врска со прашања  од  делокругот на надзор;

4) бараат стручно мислење  кога е тоа потребно за 
надзор и

5) обезбедуваат и други потребни докази.
(11) Доколку е потребно оправдано да се одземат 

или привремено да се чуваат документите, овластените 
лица од ставовите (3) и (4)  на овој член  можат:

1) да побараат од сопственикот на зоната или од ли-
це  вработно кај истото што има овластување  за тоа да 
отвори и дозволи пристап  во која било просторија  и 

2) да побара од кое било лице кое има овластување 
за тоа  да обезбеди пристап до кое било досие и просто-
рии.

(12) Идентичноста на копијата со оригиналот на до-
кументите, доказите и информациите ја потврдува сопс-
твеникот на дел од зоната со свој печат и потпис или не-
говиот вработен со потпис.

(13)  Сопственикот на дел од зоната е должен да со-
работува и на барање на овластеното лице од ставовите 
(3) и (4) на овој член за вршење надзор да му овозможи 
непречен пистап до просториите, документите, еле-
ктронските системи или кое било друго средство пред-
мет на надзор, како и да ја достави целокупната доку-
ментација  потребна за извршување на надзорот.

(14) Овластените лица од ставот (5) на овој член ги 
назначува градоначалникот на  единицата  на локална-
та самоуправа. 

Дел петти

ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 40
(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правното лице - оператор  на зоната ако не достави из-
вештај за работењето на зоната во форма, содржина и 
рок согласно со членот 36 ставови  (1)  и (6)  од овој за-
кон.

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице 
на правното лице - оператор на зоната за прекршокот 
од ставот (1) на  овој член.  

(3) За прекршокот утврден во овој член на сторите-
лот на прекршокот ќе му биде предложена постапка за 
порамнување, пред да биде поднесено барање за прекр-
шочна постапка до надлежниот суд.                                                                                                                
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Член 41
(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правното лице - сопственик кој ќе врши дејност во зона-
та ако не достави извештај за работењето на зоната во 
форма, содржина и рок согласно со членот 38 став (3) 
од овој закон.

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност  ќе му се изрече на одговорното лице 
на правното лице - сопственик  кој ќе врши дејност во 
зоната за прекршокот од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече и на физичко лице - 
сопственик кој ќе врши дејност во зоната за прекршо-
кот од ставот (1) на овој член.

(4) За прекршокот утврден во овој член на сторите-
лот на прекршокот ќе му биде предложена постапка за 
порамнување, пред да биде поднесено барање за прекр-
шочна постапка до надлежниот суд.   

                 
Член 42

За прекршокот  предвиден  во членовите 36 ставови 
(1) и (6) и 38 став (3) од овој закон прекршочна постапка 
води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд. 

Дел шести

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 43
(1) Единиците на локалната самоуправа кои до денот 

на влегувањето во сила на овој закон  на своето подрачје 
имаат донесено соодветна урбанистичко-планска доку-
ментација за изградба на зоната, донесен соодветен акт 
за основање на зоната од страна  на органот на единица-
та  на локалната самоуправа и започнале со реализирање 
на инвестиции во зоната, се сметаат за основачи на зони-
те со права и обврски утврдени со овој закон.

(2) Зоните од ставот (1) на овој член ќе треба да се 
усогласат со одредбите на овој закон во однос на условите 
за нивно работење најдоцна до 1 јануари 2014 година.

(3) По усогласувањето  со условите од ставот (2) на 
овој член, основачот на зоната доставува барање за 
упис во Регистарот на индустриски и зелени економски 
зони до Министерството за локална  самоуправа.

Член 44
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 

донесат  во рок од шест месеци од денот на влегување-
то во сила на овој закон. 

                                                                             
Член 45

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

__________

L I GJ
PËR ZONA TË GJELBRA INDUSTRIALE

Pjesa e pare

DISPOZITA TË PERGJITHSHME

Lenda e rregullimit

Neni 1
Me kete ligj rregullohen kushtet dhe menyra për theme-

limin, menaxhimin dhe punen me zona të gjelbra dhe indu-
striale, veprimtarite që kryhen në zonat e gjelbra dhe indu-

striale, kushtet për kryerjen e tyre, si dhe nderprerjen e pu-
nes së zones së gjelber dhe industriale, tjetersimin e tokes 
dhe obligimet e pronarit të pjeses së tokes, i cili do të krye-
je veprimtari në zone. 

Qellimi i Ligjit

Neni 2
Qellimi i ketij ligji eshte pershpejtimi i zhvillimit eko-

nomik me terheqjen e kapitalit të huaj dhe të vendit për 
zhvillimin e njesive të veteqeverisjes lokale dhe ekonomise 
së Republikes së Maqedonise, si dhe rritjen e konkurrences 
dhe punesimit.                               

                                                                        
Kuptimi i nocioneve të caktuara

Neni 3
Nocionet e caktuara të perdorura në kete ligj e kane 

kuptimin në vijim: 
1. "Zone industriale" eshte pjese e territorit të Republi-

kes së Maqedonise në pronesi të Republikes së Maqedoni-
se, hapesire e rrethuar dhe e shenuar në menyre të vecante 
që paraqet teresi funksionale në të cilen kryhen veprimtari 
në kushte të percaktuara me kete ligj dhe ligj tjeter;  

2. "Themelues i zones së gjelber dhe industriale" eshte 
Njesia e Veteqeverisjes Lokale ose Qeveria e Republikes 
së Maqedonise;    

3. "Operator i zones" eshte ndermarrja publike, ose sho-
qeria tregtare, e themeluar nga Njesia e Veteqeverisjes Loka-
le kur themelues i zones eshte Njesia e Veteqeverisjes Loka-
le, ndersa Drejtoria për Zona Zhvillimore Industriale Tekno-
logjike (në tekstin e metutjeshem:  Drejtoria) kur themelues i 
zones eshte Qeveria e Republikes së Maqedonise; 

4. "Pronar i pjeses së zones" eshte çdo person fizik i cili 
eshte i regjistruar si tregtar individ në pajtim me Ligjin për 
shoqeri tregtare dhe/ose person juridik i regjistruar si shoqe-
ri tregtare në pajtim me Ligjin për shoqeri tregtare, i cili 
eshte pronar i pjeses së tokes, që kryen veprimtari në zonen 
dhe i cili ka lidhur marreveshje për kryerjen e veprimtarise 
me themeluesin e zones dhe i eshte leshuar aktvendim për 
fillimin e punes (në pjesen e metutjeshme:  pronar);    

5. "Veprimtari tregtare" jane veprimtarite dhe sherbi-
met që jane percaktuar në pajtim me Ligjin për shoqeri tre-
gtare;  

6. "Zona të gjelbra" jane zonat me nivel të ulet të ndot-
jes së mjedisit jetesor ku do të zbatohen teknologji të avan-
cuara që kursejne energji dhe i minimizojne efektet negati-
ve mbi mjedisin jetesor dhe

7. "Objekt infrastrukturor" eshte instalim nentokesor ose 
mbitokesor dhe ndertim nga sfera e komunikacionit, instali-
met elektrike, gazsjellesit, naftesjellesit, ujesjellesi dhe kana-
lizimi, ngrohtorja, telekomunikimet dhe instalimet tjera. 

 
Interesi publik

Neni 4
Ndertimi dhe kryerja e puneve për themelim dhe pune 

të zonave të gjelbra industriale (në tekstin e metutjeshem:  
zona) eshte me interes publik.   

Pjesa e dyte

KUSHTE DHE MENYRA PËR THEMELIMIN E ZONES

Kushte për themelimin e zones

Neni 5
(1) Zona themelohet nese: 
- eshte miratuar dokumentacion perkates i planit urbani-

stik në pajtim me Ligjin për planifikim urbanistik dhe hape-
sinor,  
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- jane siguruar kushte hapesinore, energjetike, teknike 
dhe kushte tjera për kryerjen e veprimtarise në zone dhe

- themeluesi i zones ka siguruar mjete për themelimin e 
zones. 

(2) Kushtet për themelimin e zones nga paragrafi (1) ali-
neja 2 i ketij neni, deri te kufijte e zones në rast kur theme-
lues i zones eshte Njesia e Veteqeverisjes Lokale i siguron 
Njesia e Veteqeverisjes Lokale. 

(3) Kushtet për themelimin e zones nga paragrafi (1) ali-
neja 2 e ketij neni, deri te kufijte e zones në rast kur theme-
lues i zones eshte Qeveria e Republikes së Maqedonise i si-
guron Qeveria e Republikes së Maqedonise.  

 
Themelues i zones industriale

Neni 6
(1) Zone industriale mund të themeloje Njesia e Veteqe-

verisjes Lokale në kushte dhe menyre të percaktuara me ke-
te ligj. 

(2) Qeveria e Republikes së Maqedonise mund të jete 
themelues i zones industriale nese perfshirja e siperfaqes 
eshte mbi 15 hektare, në kushte dhe menyre të percaktuara 
me kete ligj.   

(3) Zona industriale mund të themelojne edhe dy ose 
më shume njesi të veteqeverisjes lokale, për cfare ato lid-
hin marreveshje të ndersjelle.  

(4) Marreveshja nga paragrafi (3) i ketij neni vecane-
risht i permban elementet në vijim: 

(1) lenden e marreveshjes; 
(2) afatin e vlefshmerise së marreveshjes; 
(3) qellimet dhe afatet për arritjen e tyre; 
(4) të drejtat dhe detyrimet e paleve kontraktuese;  
(5) kohezgjatjen e marreveshjes; 
(6) masat dhe menyren e marrjes së masave që mund të 

zbatohen në rast të mospermbushjes së detyrimeve të perca-
ktuara në marreveshje; 

(7) kushtet dhe menyren e nderprerjes së detyrimeve 
dhe menyren e kompensimit të humbjeve dhe 

(8) menyren e zgjidhjes së kontesteve.  

Themelues i zones së gjelber

Neni 7
(1) Zona të gjelbra mund të themeloje Njesia e Veteqe-

verisjes Lokale në kushte dhe menyre të percaktuara me ke-
te ligj. 

(2) Qeveria e Republikes së Maqedonise mund të jete 
themelues i zones industriale nese perfshirja e siperfaqes 
eshte mbi 15 hektare, në kushte dhe menyre të percaktuara 
me kete ligj.   

(3) Si veprimtari që mund të kryhen në zonat e gjelbra 
jane: industria e lehte dhe jondotese në të cilen hyjne të gjit-
ha llojet e prodhimit që nuk kerkojne shume energji, nuk 
krijojne qarkullim të madh të lendeve të para, materiale 
dhe komunikacion dhe nuk prodhojne emanate të demshme 
siç jane: 

-  perpunimi i ushqimit organik,  
- prodhimi i energjise elektrike nga burime rigjeneruese 

dhe 
- prodhimi i bazes së riciklimit. 
(4) Dispozitat e ketij ligji që kane të bejne me zonat in-

dustriale zbatohen në menyre perkatese edhe për zonat e 
gjelbra, nese nuk eshte rregulluar ndryshe me kete ligj. 

                                                                                                                                   
Procedura për themelimin e zones nga Qeveria

e Republikes së Maqedonise

Neni 8
(1) Kur Qeveria e Republikes së Maqedonise paraqitet 

si themelues i zones industriale ose zones së gjelber mira-
ton vendim për themelimin e zones, me propozim të mini-
strit kompetent për punet nga sfera e ekonomise.  

(2) Propozimi nga paragrafi (1) i ketij neni vecanerisht 
i permban: 

1) perfshirjen e zones me liste të indikacioneve për par-
celat kadastrale që hyjne në perfshirjen;  

2) periudhen për të cilen themelohet zona; 
3) veprimtarite që do të kryhen në zonen; 
4) kushtet e nevojshme dhe aktivitetet e nevojshme për 

sigurimin e qasjes në zone, si dhe kushtet hapesinore, energ-
jetike, teknike dhe kushtet  tjera për kryerjen e veprimtarise 
në zone dhe  

5) mjetet e nevojshme për themelimin e zones dhe buri-
min për financim.       

(3) Qeveria e Republikes së Maqedonise e dorezon pro-
pozimin nga paragrafi 1 i ketij neni, te Ministria e Mjedisit 
Jetesor dhe Planifikimit Jetesor dhe te Ministria e Bujqesi-
se, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, që detyrohen në 
afat prej 15 ditesh nga marrja e propozimit të dorezojne 
mendim te Qeveria e Republikes së Maqedonise për ridedi-
kim të tokes.              

(4) Qeveria e Republikes së Maqedonise në afat prej 30 
ditesh, nga dita e parashtrimit të propozimit nga paragrafi 
(1) i ketij neni, miraton vendim për themelimin e zones, 
ose do ta refuzoje propozimin.  

(5) Vendimi për themelimin e zones nga paragrafi (1) i 
ketij neni permban: 

1) emrin e themeluesit;  
2) emrin e  zones; 
3) rajonin e zones; 
4) veprimtarite që kryhen në zone dhe 
5) periudhen për të cilen themelohet zona.                                                                                        

Vendimi për fillimin e procedures për themelimin 
e zones

Neni 9
(1) Kur Njesia e Veteqeverisjes Lokale paraqitet si the-

melues i zones industriale ose të gjelber, kryetari i komu-
nes paraqet kerkese te Keshilli i Njesise së Veteqeverisjes 
Lokale.  

(2) Kerkesa nga paragrafi (1) i ketij neni vecanerisht i 
permban: 

1) emrin dhe seline e themeluesit;  
2) perfshirjen e zones me liste të indikacioneve për par-

celat kadastrale që hyjne në perfshirjen;  
3) periudhen për të cilen themelohet zona;
4) veprimtarite që do të kryhen në zone; 
5) kushtet e nevojshme dhe aktivitetet e nevojshme për 

sigurimin e qasjes në zone, si dhe kushtet hapesinore, energ-
jetike, teknike dhe kushtet tjera për kryerjen e veprimtarise 
në zone dhe   

6) mjetet e nevojshme për themelimin e zones dhe buri-
min për financim. 

(3) Keshilli i Njesise së Veteqeverisjes Lokale pas marr-
jes së kerkeses nga paragrafi 1 i ketij neni, të njejten ia do-
rezon Ministrise së Mjedisit Jetesor dhe Planifikimit Hape-
sinor dhe Ministrise së Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomi-
se së Ujerave, të cilat jane të detyruar që në afat prej 15 di-
tesh nga marrja e kerkeses të dorezojne mendim për ridedi-
kim të tokes.                

(4) Keshilli i Njesise së Veteqeverisjes Lokale në afat 
prej 30 ditesh, nga dita e paraqitjes së kerkeses nga paragra-
fi (1) i ketij neni miraton vendim për themelimin e zones, 
ose do ta refuzoje kerkesen. 

 
Vendimi për themelimin e zones

Neni 10
(1) Pas permbushjes së kushteve nga neni 5 i ketij ligji, 

Keshilli i Njesise së Veteqeverisjes Lokale miraton vendim 
për themelim të zones. 
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(2) Vendimi nga paragrafi (1) i ketij neni vecanerisht i 
permban: 

1) emrin dhe seline e themeluesit, perkatesisht themelu-
esve të zones; 

2) emrin e zones; 
3) rajonin e zones; 
4) veprimtarite që do të kryhen në zone; 
5) ndertimet e percaktuara me dokumentacionin e pla-

nit urbanistik që do të ndertohen në zone dhe   
6) periudhen për të cilen themelohet zona. 
 

Zgjerimi dhe shkurtimi i perfshirjes 
së zones

Neni 11
(1) Njesia e Veteqeverisjes Lokale mund të beje zgje-

rim dhe shkurtim të perfshirjes së zones në menyre dhe në 
procedure siç eshte rregulluar me dispozitat e neneve 9 dhe 
10 të ketij ligji.  

(2) Qeveria mund të beje zgjerim dhe shkurtim të perfs-
hirjes së zones në menyre dhe në procedure siç eshte rregul-
luar në nenin 8 të ketij ligji. 

                                                                 
Operatori i zones

Neni 12
(1) Me zonen e themeluar nga Njesia e Veteqeverisjes 

Lokale si operator menaxhon ndermarrja publike, perkate-
sisht shoqeria tregtare e themeluar nga themeluesi i zones. 

(2) Me zonen e themeluar nga Qeveria e Republikes së 
Maqedonise si operator menaxhon Drejtoria për zona zhvil-
limore industriale teknologjike. 

(3) Operatori i zones nga paragrafi (1) i ketij neni, nuk 
mund të merret me veprimtari tjeter pervec me veprimtari-
ne operator i zones. 

(4) Operatori i zones nga paragrafet (1) dhe (2) i ketij 
neni me vendim i percakton:         

-  kushtet organizative dhe teknike për ushtrimin e ve-
primtarise në zone, 

- orarin e punes të zones, 
- obligimet për sigurimin e kushteve hapesinore, tekni-

ke dhe organizative për shfrytezimin e zones, 
- masat për mbrojtje në pune në zone dhe
 - masat për mbrojtjen e mjedisit jetesor, të drejtat dhe 

obligimet e pronarit të zones.     
(5) Operatori i zones nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij 

neni, aktet nga paragrafi (4) i ketij neni i dorezon për marr-
jen e pelqimit te themeluesi i zones. 

Regjistri i zonave të gjelbra industriale

Neni 13
(1) Për zonat e gjelbra industriale të themeluara në paj-

tim me kete ligj, mbahet Regjister i zonave të gjelbra indu-
striale 

(2) Regjistrin nga paragrafi (1) i ketij neni nese themelu-
es i zones eshte Qeveria e Republikes së Maqedonise e 
mban Drejtoria për zona zhvillimore industriale teknologji-
ke e nese themelues eshte Njesia e Veteqeverisjes Lokale, 
regjistrin nga paragrafi (1) i ketij neni e mban Ministria e 
Veteqeverisjes Lokale.

(3) Në afat prej 15 ditesh nga dita e miratimit të vendi-
mit, në pajtim me nenin 10 paragrafi (1) të ketij ligji, theme-
luesi i zones detyrohet që të parashtroje fleteparaqitje për 
regjistrim të zones në Regjistrin e zonave të gjelbra dhe in-
dustriale. 

(4) Formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së 
Regjistrit të zonave të gjelbra industriale, si dhe formen 
dhe permbajtjen e formularit të fleteparaqitjes nga paragra-
fi (3) i ketij neni, i percakton ministri i Ekonomise.                          

Procedura për tjetersim të tokes nepermjet ankandit 
publik

Neni 14
(1) Token në kuader të zones kur themelues i zones esh-

te Njesia e Veteqeverisjes Lokale e tjeterson Njesia e Vete-
qeverisjes Lokale, ndersa kur themelues i zones eshte Qeve-
ria e Republikes së Maqedonise, token në kuader të zones e 
tjeterson Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

(2) Procedura për tjetersim të tokes ndertimore pronesi 
e Republikes së Maqedonise nepermjet ankandit publik, 
zbatohet në pajtim me dispozitat e ketij ligji, me ankand 
publik elektronik (në tekstin e metutjeshem: ankand pub-
lik), dhe atë e zbaton Komisioni për Zbatimin e Procedura-
ve për Ankand Publik (në tekstin e metutjeshem:  Komisio-
ni), i formuar nga kryetari i komunes i Njesise së Veteqeve-
risjes Lokale, perkatesisht Ministria e Transportit dhe Lidh-
jeve.   

(3) Procedura për tjetersim fillon me shpalljen e dhene 
paraprake, në: 

- së paku tre gazeta ditore në minimum gjysme faqe që 
botohen në gjuhen maqedonase, e që dalin së paku tre muaj 
para dites së botimit të shpalljes dhe

- një gazete ditore që botohet në gjuhen që e flasin së 
paku 20% e qytetareve që flasin gjuhe zyrtare të ndryshme 
nga gjuha maqedonase në komunat, komunat në Qytetin e 
Shkupit dhe Qytetin e Shkupit në rajonin e së ciles gjendet 
toka ndertimore lende e shpalljes, e që del së paku tre muaj 
para dites së botimit të shpalljes.  

(4) Shpallja nga paragrafi (3) i ketij neni mund të jepet 
edhe në gazete të huaj të shtypit. 

(5) Shpalljen nga paragrafi (3) i ketij neni e perpilon 
dhe e jep për botim Komisioni pas pelqimit të marre para-
prakisht nga themeluesi. 

(6) Pajisja (hardueri dhe softueri) për ankand publik ele-
ktronik duhet t'i permbush standardet teknike minimale dhe 
kushtet në aspekt të pajisjes si dhe funksionalitetit të softue-
rit për ankand publik elektronik, që i percakton Qeveria e 
Republikes së Maqedonise në pajtim me Ligjin për toke 
ndertimore. 

Neni 15
Për tjetersim të tokes ndertimore pronesi e Republikes 

së Maqedonise që eshte lende e shpalljes, mund të paraqi-
ten për pjesemarrje të gjithe personat e interesuar të vendit 
dhe të huaj fizike dhe juridike që mund të marrin pronesi të 
tokes ndertimore në territorin e Republikes së Maqedonise 
në pajtim me ligjin, që i permbushin kushtet e dhena në 
shpallje.                                                                            

Neni 16
(1) Shpallja për tjetersimin e tokes ndertimore pronesi e 

Republikes së Maqedonise i permban të dhenat në vijim 
për: 

- token ndertimore e cila eshte lende e tjetersimit (dedi-
kimin, siperfaqen e parceles ndertimore, parcelat kadastrale 
që jane të perfshire me parcelen ndertimore, siperfaqen për 
ndertim, siperfaqen e ndertuar bruto, koeficientin e shfryte-
zueshmerise, perqindjen e ndertimit, katet dhe/ose lartesine 
e të tjera), 

- perqindjen minimale e cila duhet të ndertohet nga si-
perfaqja e pergjithshme e zhvilluar për ndertim,  

- cmimin fillestar për meter katror për toke ndertimore 
që eshte lende e tjetersimit, 

- afatin për parashtrimin dhe menyren e parashtrimit të 
fleteparaqitjeve për pjesemarrje në ankand publik, 

- kohen për fillimin dhe kohezgjatjen e ankandit publik, 
- kushtet për pjesemarrje në ankand publik për personat 

e huaj fizike dhe juridike,  
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- depoziten për pjesemarrje në ankand publik që eshte 
nga 10 deri 30% nga cmimi i pergjithshem fillestar për tje-
tersim, si dhe llogarine në të cilen paguhet depozita, 

- obligimin e ofertuesit më të volitshem që t'i paguaje 
mjetet në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të njoftimit 
me shkrim për zgjedhje, në të kunderten nuk do t’i qaset 
lidhjes së marreveshjes, ndersa mjetet e depozituara, ofertu-
esit më të volitshem nuk do t'i kthehen dhe ai nuk mund të 
marre pjese në çdo ankand të ardhshem publik për parcelen 
ndertimore në fjale, 

- afatin për marrjen e lejes për ndertim, si dhe afatin për 
ndertim të objektit, 

- menyren dhe proceduren për realizimin e ankandit 
(menyren e legjitimimit të pjesemarresve në ankandin pub-
lik, numrin e nevojshem të pjesemarresve në pajtim me lig-
jin, hapin minimal të zmadhimit të vleres për meter katror 
të tokes ndertimore, definimin e fillimit dhe fundit të ankan-
dit publik, afatin për pagese të ofertes më të volitshme, afa-
tin për kthimin e depozites së paguar, obligimet për page-
sen e tatimit mbi qarkullim, obligimin për shpenzime për 
solemnizim të marreveshjes dhe të drejten e kundershti-
mit),    

- faqen e internetit në të cilen do të behet ankandi pub-
lik dhe 

- obligime tjera që duhet t'i permbush ofertuesi më i vo-
litshem, të cilat do të percaktohen me marreveshjen për tje-
tersim. 

(2) Afati për parashtrimin e fleteparaqitjes për pjesema-
rrje nuk mund të jete më i shkurter se 30 dite, e as më i gja-
te se 60 dite duke llogaritur nga dita e botimit të shpalljes 
deri në diten e parashtrimit të fleteparaqitjes.  

(3) Cmimi fillestar eshte një euro në kundervlere me de-
nare për meter katror për toke ndertimore që eshte lende e 
tjetersimit. 

(4) Lartesia e hapit minimal të zmadhimit të vleres për 
meter katror të tokes ndertimore eshte 10% nga cmimi fille-
star minimal për meter katror për tjetersim të tokes nderti-
more.                                                                                                                                     

Neni 17
Kushtet e vecanta plotesuese të cilat mund të parashi-

hen në shpallje jane:
- lartesia e qarkullimit vjetor të kapitalit të personit juri-

dik i cili do të paraqitet për pjesemarrje në ankandin pub-
lik, 

- numri i objekteve të ndertuara ose objekteve në prone-
si të personit juridik, i cili do të paraqitet për pjesemarrje 
në ankand publik varesisht nga dedikimi i tokes lende e 
shpalljes publike, 

- numri i personave të punesuar në personin juridik i ci-
li do të marre pjese në ankandin publik, 

- numri i personave të cilet pas ndertimit të objekteve 
do të punesohen,

 - studimi i fizibilit ose plani afarist, 
- personi juridik të kuotoje në njeren prej bursave të njo-

hura boterore, 
- personi juridik të posedoje licence perkatese, perkate-

sisht franshize për veprimtarite që mund të kryhen në zone, 
- garancia bankare për seriozitet të ofertes dhe/ose ga-

rancia bankare për ndertimin e objektit në pajtim me dediki-
min në dokumentacionin e planit urbanistik, 

- kushtet arkitektonike urbanistike për ndertim të obje-
kteve në zone,  

- vendosjen e certifikatave për standarde të larta ekolog-
jike, 

- sherbimi cilesor i bazuar në standarde evropiane dhe 
- shkalla e larte e efikasitetit energjetik.                                                                          

Neni 18
Komisioni mund të kryeje korrigjim të shpalljes pas pel-

qimit paraprak nga themeluesi më së voni 15 dite para ska-
dimit të dites së fundit për parashtrimin e fleteparaqitjes 
për pjesemarrje në ankand publik, të theksuar në shpalljen 
dhe ajo botohet në gazetat e shtypit në të cilat eshte botuar 
edhe shpallja. Nese deri në momentin e korrigjimit jane pa-
raqitur persona për pjesemarrje për ankand publik, Komisi-
oni eshte i detyruar t'i njoftoje për korrigjimin.                                                                           

Neni 19
Pjesemarrjen në ankandin publik personat e interesuar 

juridike dhe fizike e vertetojne me parashtrimin e fletepara-
qitjes me shkrim për pjesemarrje në ankand publik, në të ci-
len jane theksuar të dhenat për token ndertimore me të ci-
len ka të beje fleteparaqitja, për parashtruesin e fleteparaqit-
jes, si dhe për llogarine transaksionale ose xhiro-llogarine 
në të cilen do të kthehet depozita për pjesemarrje në ankan-
din publik. 

Neni 20
(1) Për çdo procedure të zbatuar për ankand publik, Ko-

misioni eshte i detyruar të perpiloje raport dhe atë të nensh-
kruar nga kryetari dhe anetaret e komisionit, ia dorezon the-
meluesit të zones. 

(2) Në baze të raportit nga paragrafi (1) i ketij neni, the-
meluesi i zones miraton vendim për zgjedhje të ofertuesit 
më të volitshem dhe kryetari i komunes së Njesise së Vete-
qeverisjes Lokale, e në emer të Qeverise së Republikes së 
Maqedonise, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve lidh mar-
reveshje për tjetersimin e tokes ndertimore me ofertuesin 
më të volitshem nga ankandi publik. 

(3) Nga botimi i shpalljes, deri në momentin e fillimit 
të ankandit publik, Komisioni me konkluzion mund ta nder-
prese proceduren për ankand publik, nese krijohen rrethana 
të paparashikueshme të cilat do ta pamundesonin udheheq-
jen e procedures për tjetersim pronesi e Republikes së Ma-
qedonise nepermjet ankandit publik.  Konkluzioni eshte ba-
ze për anulimin e shpalljes për cfare themeluesi i zones me 
propozim të Komisionit miraton aktvendim.  Nese shpallja 
anulohet para skadimit të afatit të fundit për dorezimin e fle-
teparaqitjeve për pjesemarrje, Komisioni e publikon konklu-
zionin në mediet e njejta të shtypit në të cilat eshte botuar 
shpallja.                                                                        

Neni 21
(1) Fleteparaqitja për pjesemarrje në ankand publik du-

het t'i permbaje të gjitha të dhenat dhe deshmite që jane per-
caktuar në shpalljen në menyre dhe në forme siç eshte para-
pare në vete shpallje. 

(2) Komisioni pas pranimit të fleteparaqitjes nga parash-
truesit e fleteparaqitjeve, percakton nese fleteparaqitjet jane 
dorezuar në afatin e percaktuar dhe nese ato jane kompletu-
ar në pajtim me kushtet nga shpallja. 

(3) Komisioni i njofton parashtruesit e fleteparaqitjeve 
për kompletimin e tyre në forme elektronike, në afat prej tri 
ditesh nga dita e parashtrimit të ofertave, me ç'rast parash-
truesve të fleteparaqitjeve që kane dorezuar dokumentacion 
të kompletuar u dorezon edhe emer të shfrytezuesit dhe shi-
fer për pjesemarrje në ankand publik, ndersa parashtruesve 
të fleteparaqitjeve të cilet nuk kane dorezuar dokumentaci-
on të kompletuar u dorezon njoftim me arsyetim se ato nuk 
do të marrin pjese në ankandin publik. 

(4) Parashtruesit e fleteparaqitjeve që kane dorezuar fle-
teparaqitje të kompletuara për pjesemarrje në ankand pub-
lik në pajtim me shpalljen, në diten e realizimit të ankandit 
publik, regjistrohen në faqen e internetit të theksuar në 
shpalljen me emrin e shfrytezuesit dhe shifren për pjesema-
rrje në ankandin publik, me ç'rast kane të drejte të marrin 
pjese në ankandin publik.                                                                         
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Neni 22
(1) Pjesemarres në ankandin publik jane parashtruesit e 

fleteparaqitjeve që kane dorezuar dokumentacion të komp-
letuar dhe jane regjistruar në faqen e internetit të theksuar 
në shpalljen. 

(2) Ankandi publik do të mbahet nese pas shpalljes esh-
te paraqitur edhe vetem një pjesemarres i cili i permbush 
kushtet e dhena në shpalljen dhe ofron cmim më të madh 
nga cmimi fillestar.                                                                                                                                     

Neni 23
(1) Depozita për pjesemarrje në ankandin publik i kthe-

het parashtruesit të fleteparaqitjes për pjesemarrje në ankan-
din publik, në teresi, në afat prej 15 ditesh nga dita e mbajt-
jes së ankandit publik. 

(2) Depozita për pjesemarrje në ankand publik ofertue-
sit më të volitshem i kthehet e zvogeluar për 10%, i perca-
ktuar për shpenzime të procedures, në afat prej 15 ditesh 
nga dita e pageses së shumes së pergjithshme të arritur në 
ankandin publik për tjetersimin e tokes ndertimore.  

(3) Shpenzimet e vecanta në proceduren për tjetersimin 
e tokes ndertimore pronesi e Republikes së Maqedonise ka-
ne të bejne me aktivitetet në vijim:      

- për sigurimin e deshmive për parcele ndertimore len-
de e ankandit publik.     

- për publikim në medie dhe gazeta publike,     
- për inspektim në vendin e ngjarjes dhe konstatim të 

gjendjes faktike dhe    
- për vendosje në zoterim të tokes ndertimore. 

Neni 24
(1) Ankandi publik fillon me publikimin e cmimit fille-

star të tokes që eshte lende e shpalljes për meter katror, kur-
se zbatohet në forme të ankandit nga pjesemarresit në an-
kand. 

(2) Për procedure të zbatuar me sukses të ankandit pub-
lik, nevojitet të kete së paku një ankand gradual mbi cmi-
min fillestar për meter katror. 

(3) Ankandi publik nuk mund të zgjase më shkurte se 
15 minuta.  Ankandi publik konsiderohet i perfundimtar në 
momentin e kalimit të kohes së percaktuar në shpallje, me 
ç'rast nese në kalimin e dy minutave të fundit nga koha e ca-
ktuar për kohezgjatje të ankandit publik, nga pjesemarresit 
eshte dhene oferta, afati i fundit për perfundimin e ankandit 
publik vazhdohet edhe për dy minuta, e do të perfundoje 
kur për periudhe prej dy minutash të ardhshme nuk ka ofer-
te të re të dhene. 

(4) Ankandi publik vazhdon në menyre të pakufizuar 
derisa në interval kohor prej dy minutash ka oferte të re. 

Neni 25
(1) Ofertues më i volitshem konsiderohet pjesemarresi 

në ankand publik i cili ka ofruar cmim të fundit për meter 
katror, që paraqet cmim më të larte për tjetersim të tokes 
ndertimore. 

(2) Komisioni pas mbarimit të ankandit publik perpilon 
procesverbal për ankandin e zbatuar publik dhe në menyre 
elektronike e dorezon te të gjithe pjesemarresit e ankandit 
publik. 

(3) Ofertuesi më i volitshem në afat prej 15 ditesh nga 
dita e perfundimit të procedures për ankand publik detyro-
het t'i paguaje mjetet nga paragrafi (1) i ketij neni. 

(4) Nese ofertuesi më i volitshem në afat nga paragrafi 
(3) të ketij neni, nuk i paguan mjetet nga paragrafi (1) i ke-
tij neni, depozita nuk i kthehet dhe nuk do t’i qaset lidhjes 
së marreveshjes.   

Neni 26
(1) Për rrjedhen e ankandit publik pjesemarresit kane të 

drejte të kundershtimit në afat prej tri ditesh nga dita e 
mbajtjes së ankandit publik.  Kundershtimi parashtrohet në 
forme me shkrim te komisioni i cili në lidhje me të, dore-
zon propozim te themeluesi i zones, i cili në baze të propo-
zimit miraton aktvendim në afat prej pese ditesh pune. 

(2) Kunder aktvendimit nga paragrafi (1) i ketij neni, 
me të cilin vendoset për kundershtim të parashtruar nga pa-
ragrafi (1) i ketij neni, pala ka të drejte të parashtroje padi 
në afat prej 30 ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit te 
Gjykata Administrative. 

(3) Procedura për ankandin publik perfundon pas kali-
mit të afatit nga paragrafi (1) i ketij neni, nese nuk eshte pa-
rashtruar kundershtim. 

(4) Procedura për ankand publik perfundon pas aktven-
dimit të miratuar nga paragrafi (1) i ketij neni. 

Neni 27
(1) Pas perfundimit të procedures për ankand publik, 

me ofertuesin më të volitshem, në afat prej pese ditesh pu-
ne pas pageses së kryer të cmimit për tjetersim të tokes, kr-
yetari i komunes i Njesise së Veteqeverisjes Lokale lidh 
marreveshje për tjetersim të tokes ndertimore, e në emer të 
Qeverise së Republikes së Maqedonise marreveshjen e lidh 
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. 

(2) Marreveshja për tjetersim të tokes ndertimore në 
pronesi të Republikes së Maqedonise lidhet në forme me 
shkrim. 

(3) Në marreveshjen nga paragrafi (1) i ketij neni në 
menyre perkatese zbatohen dispozitat e Ligjit për marredhe-
nie obligative. 

Neni 28
(1) Marreveshja nga neni 27 i ketij ligji i permban: 
1) palet e marreveshjes; 
2) lenden e marreveshjes; 
3) të dhena konkrete për token në fjale; 
4) lartesine e cmimit për tjetersim, si dhe afatin e page-

ses;  
5) obligimin për bleresin për pagesen e tatimit mbi qar-

kullim dhe shpenzimet e noterit; 
6) afatin për sigurim të lejes për ndertim në pajtim me 

nenin 28 paragrafi (2) të ketij ligji; 
7) afatin për ndertim të objektit në pajtim me afatet e 

percaktuara në kete ligj dhe 
8) denimin kontraktues për mosrespektim të afatit nga 

paragrafi (1) pika 6 dhe afatit nga paragrafi (1) pika 7 të ke-
tij neni në lartesi prej 1,5% nga cmimi i pergjithshem i arri-
tur i ankandit publik të tokes në fjale për çdo muaj të kalu-
ar në vitin e pare nga kalimi i afatit, perkatesisht 3% nga 
cmimi i pergjithshem i arritur i ankandit publik të tokes në 
fjale për çdo muaj të kaluar në vitin e dyte nga kalimi i afa-
tit, perkatesisht 4,5% nga cmimi i pergjithshem i arritur i 
ankandit publik të tokes në fjale për çdo muaj të kaluar në 
vitin e trete dhe çdo vit të ardhshem nga kalimi i afatit dhe    

9) veprimtarine që duhet ta kryeje pronari i zones. 
(2) Mjetet nga arketimi i denimit kontraktues nga para-

grafi (1) pika 8 e ketij neni jane të hyra të Njesise së Vete-
qeverisjes Lokale, perkatesisht Buxhetit të Republikes së 
Maqedonise. 

(3) Marreveshja që nuk i permban elementet nga para-
grafi (1) i ketij neni, eshte e pavlefshme. 

(4) Mosplotesimi i obligimeve që jane krijuar në baze 
të marreveshjes nga paragrafi (1) i ketij neni, paraqesin ba-
ze për prishjen e marreveshjes.  

Neni 29
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(1) Pas lidhjes së marreveshjes nga neni 27 i ketij ligji, 
pronari në afat prej 30 ditesh kete e dorezon te noteri për 
shkak kryerje të solemnizimit. 

(2) Pronari detyrohet të siguroje leje për ndertim të obje-
ktit të parapare nga organi kompetent në afat prej 12 mu-
ajsh nga solemnizimi i bere i marreveshjes dhe detyrohet to-
ken ta ndertoje në pajtim me kushtet në shpallje në afat prej 
tri vitesh nga plotfuqishmeria e lejes për ndertim.  

(3) Mosplotesimi i obligimit nga paragrafi (1) të ketij 
neni me faj të pronarit paraqet baze për nderprerje të nje-
anshme të marreveshjes me ç'rast 20% nga shuma e perg-
jithshme nga tjetersimi, nuk i kthehet.      

Neni 30
(1) Në marreveshjen për tjetersim të tokes ndertimore 

në pronesi të Republikes së Maqedonise mund të behen 
ndryshime dhe plotesime me lidhjen e aneksit të marrevesh-
jes. 

(2) Ndryshimet dhe plotesimet e marreveshjes nga para-
grafi (1) të ketij neni mund të behen për shkaqet si vijojne: 

- nese jane krijuar ndryshime të lendes së marreveshjes 
si pasoje e ndryshimit të dokumentacionit të planit urbani-
stik, por jo për shkak të ndryshimit të dedikimit dhe siperfa-
qes së parceles ndertimore, për të cilen eshte tjetersuar toka 
ndertimore,  

- për menjanim të rrethanave të reja të krijuara (ndryshi-
mi i numrit të parceles kadastrale apo ndryshimi i komunes 
kadastrale së tokes), në periudhe nga dita e lidhjes së marre-
veshjes deri në diten e regjistrimit të marreveshjes në librin 
publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive,  

- ndryshim të statusit të pronarit në pjesen e zones, 
- për menjanim të gabimeve në të dhenat për pershkri-

min e tokes që eshte tjetersuar, dhe  
- shkaqe tjera, perkatesisht rrethana të paparapara. 

Neni 31
Rregullimi i tokes ndertimore deri te zona (ndertimi i 

objekteve të infrastruktures komunale, për sigurim të qas-
jes së papenguar deri te zona, vendosja e kanalizimit të ujes-
jellesit, fekal dhe atmosferik dhe instalimit tjeter) behet nga 
Njesite e Veteqeverisjes Lokale dhe/apo Qeveria e Republi-
kes së Maqedonise, e në kuader të zones nga operatori/pro-
nari për lidhje individuale.    

                                                                         
Neni 32

(1) Organi kompetent për leshim të lejeve për ndertim 
për zonen industriale dhe të gjelber si dhe të ndertimeve në 
zonen eshte organi kompetent në pajtim me Ligjin për nder-
tim.      

(2) Procedura për leshim të lejes për ndertim zbatohet 
në pajtim me Ligjin për ndertim. 

(3) Me perjashtim nga dispozitat e Ligjit për ndertim, 
pronari detyrohet që objektin ta ndertoje në afat prej tri vi-
tesh nga dita e lidhjes së marreveshjes nga neni 27 i ketij 
ligji.                         

                
Ndarja dhe rregullimi i hapesires së zones

Neni 33
(1) Themeluesi i zones detyrohet ta rrethoje, rregulloje 

dhe shenoje hapesiren e zones. 
(2) Zona duhet të rregullohet ashtu që hyrja dhe dalja e 

personave, mjeteve transportuese dhe mallit në dhe nga zo-
na eshte e mundur vetem permes hyrjeve të caktuara, perka-
tesisht daljeve.     

(3) Rrethoja, hyrjet dhe daljet në zone duhet të jene të 
rregulluara me rregull, të siguruara dhe të ndricuara.  

(4) Kriteret e peraferta dhe menyren e rregullimit të zo-
nes nga ky nen, i percakton Keshilli i Njesise së Veteqeve-
risjes Lokale, perkatesisht Drejtoria për Zona Zhvillimore 
Industriale Teknologjike.                                                                  

Rregullimi i marredhenieve ndermjet operatorit dhe 
pronareve

Neni 34
(1) Operatori i zones lidh marreveshje në pajtim me rre-

gullat për marredhenie obliguese me pronarin për të drejtat 
dhe obligimet e ndersjella në kryerjen e veprimtarive tregta-
re në zona. 

(2) Të drejtat dhe obligimet që percaktohen në marre-
veshje të cilat operatori nga paragrafi (1) të ketij neni i lidh 
me pronaret në pjesen e tokes që kryejne veprimtari në zo-
nen nuk mund të jene në kundershtim me elementet që ca-
ktohen në aktin nga neni 12 paragrafi (4) të ketij ligji. 

(3) Operatori i zones duhet të mundesoje qasje të papen-
guar në pjeset e zones nga pronaret dhe në instalimin tjeter 
me lidhjet deri te toka që eshte pjese e zones dhe funksioni-
min e papenguar të objekteve infrastrukturore në zone.  

(4) Për kryerjen e puneve në zone, operatori i zones mi-
raton liste tarifore për percaktimin e lartesise së kompensi-
meve për sherbime të cilat i jep dhe për të cilat pelqim jep 
Keshilli i Njesise së Veteqeverisjes Lokale, perkatesisht Qe-
veria e Republikes së Maqedonise.   

Puna në zone

Neni 35
(1) Pronaret që do të kryejne veprimtari në zone mund 

në pajtim me kete ligj dhe marreveshjen e lidhur në zone të 
kryejne prodhim dhe të japin sherbime që caktohen si ve-
primtari tregtare në pajtim me dispozitat e Ligjit për shoqe-
ri tregtare.   

(2) Me kryerjen e veprimtarive dhe dhenien e sherbime-
ve në zone nuk guxon të rrezikohet mjedisi jetesor, shende-
ti i njerezve, të mirat materiale dhe siguria e Republikes së 
Maqedonise.  

Raport për punen në zone

Neni 36
(1) Operatori i zones detyrohet që themeluesit të zones 

t'i dorezoje raport për punen në zone për vitin paraprak më 
së voni deri më 15 prill në vitin rrjedhes (në tekstin e me-
tejshem:  raport vjetor). (2) Raporti vjetor permban të dhe-
na për: 

1) vellimin e sherbimeve të realizuara në zone, në men-
yre kuantitative dhe me vlere; 

2) të hyrat/apo qarkullimin e realizuar dhe 
3) numrin e punesimeve të realizuara në periudhen e ra-

portit, sipas struktures së kualifikimit. 
(3) Të dhenat në raportin vjetor theksohen në total dhe 

për pronare të vecante të zones.  
(4) Formen dhe permbajtjen e raportit e percakton krye-

tari i komunes, kryetari i qytetit të Shkupit apo kryetari i ko-
munes në qytetin e Shkupit. 

(5) Themeluesi i zones detyrohet të dorezoje verejtje te 
operatori i zones më së voni pesembedhjete dite para kali-
mit të afatit për raportin nga paragrafi (1) të ketij neni. 

(6) Operatori i zones detyrohet te themeluesi i zones të 
dorezoje raport nga paragrafi (1) të ketij neni më së voni de-
ri më 31 maj në vitin rrjedhes.

Pjesa e trete
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VEPRIMTARI QË MUND TË KRYHEN NË ZONE

Veprimtari që mund të kryhen në zone

Neni 37
(1) Në zone kryhen veprimtari ekskluzivisht për nevo-

jat e punes së zonave, e mund të ndertohen ndertime me de-
dikim për prodhim, shperndarje dhe servise në pajtim me 
standardet dhe normativat për planifikimin urbanistik.   

(2) Veprimtarite në zone kryhen në kushtet, si vijojne: 
1) ndermarrja afariste të jete në pajtim me studimin e fi-

zibilitetit të parashtruar apo planin afarist; 
2) origjina dhe cilesia e lendeve të para, gjysmeprodhi-

met dhe prodhimet e gatshme të mund të percaktohen dhe 
kontrollohen; 

3) puna të mos e rrezikoje sigurine publike, mjedisin je-
tesor dhe shendetin e njerezve në zone dhe 

4) pronari i pjeses së zones t'i siguroje mjetet themelore 
dhe të punesuarit nga rreziqet që dalin nga puna.  

(3) Në zone nuk guxon të kryhet aktivitet lidhur me: 
1) sherbime që rrjedhin nga vendet apo firmat të cilat ja-

ne lende e embargos dhe bllokadave të imponuara nga orga-
net dhe pushtet nacionale dhe nderkombetare,   

2) sherbime që e rrezikojne moralin publik, sigurine 
publike dhe mbrojtjen dhe 

3) sherbime që nuk jane në pajtim me ligjet e Republi-
kes së Maqedonise dhe marreveshjet nderkombetare të rati-
fikuara në Republiken e Maqedonise të cilat kane të bejne 
me mbrojtjen e pronesise intelektuale dhe industriale. 

                                                                 
Pronaret të cilet do të kryejne veprimtari 

në zone

Neni 38
(1) Pronaret në zone mund të kryejne vetem veprimtari 

tregtare të rregulluara me Ligjin për shoqeri tregtare dhe të 
cilat percaktohen me vendimet për themelimin e zones.   

(2) Pronari i cili do të kryeje veprimtari në zone detyro-
het organit kompetent t'i mundesoje mbikeqyrje perkatese. 

(3) Pronari i cili do të kryeje veprimtari në zone detyro-
het operatorit t'i dorezoje raport vjetor për pune për vitin pa-
raprak, më së voni deri më 31 mars, në vitin rrjedhes. 

(4) Raporti vjetor nga paragrafi (3) i ketij neni permban 
të dhena vecan[risht për:  

1) vellimin e sherbimeve të realizuara në zone, me sasi 
dhe vlere dhe  

2) numrin e punesimeve të realizuara në periudhen e ra-
portit, sipas struktures së kualifikimit. 

(5) Formen dhe permbajtjen e raportit vjetor nga para-
grafi (3) të ketij neni, e percakton themeluesi i zones.  

(6) Themeluesi i zones detyrohet të dorezoje verejtje te 
pronari i cili do të kryeje veprimtari në zone më së voni 15 
dite para kalimit të afatit për raport nga paragrafi (3) të ke-
tij neni. 

(7) Pronaret të cilet do të kryejne veprimtari në zone u 
nenshtrohen të drejtave dhe obligimeve të njejta në pajtim 
me rregullat e Republikes së Maqedonise të cilave u nensh-
trohen edhe të gjitha shoqerite tjera tregtare të regjistruar 
në regjistrin tregtar apo shoqerite e huaja të cilat kryejne ve-
primtari në Republiken e Maqedonise.   

(8) Pronaret të cilet do të kryejne veprimtari në zone, 
veprimtarite i kryejne në pajtim me ligjet të cilat vlejne në 
Republiken e Maqedonise, dhe marreveshjen me të cilen 
rregullohen të drejtat dhe obligimet e ndersjella me operato-
rin e zones. 

Pjesa e katert

MBIKEQYRJA

Neni 39
(1) Mbikeqyrje mbi ligjshmerine e punes së njesive të 

veteqeverisjes lokale lidhur me kompetencat e percaktuara 
në kete ligj, kryen Ministria e Veteqeverisjes Lokale.   

(2) Mbikeqyrje mbi ligjshmerine e punes së operatore-
ve të zonave të themeluara nga Njesia e Veteqeverisjes Lo-
kale,  kryen Njesia e Veteqeverisjes Lokale.  

(3) Mbikeqyrje mbi ligjshmerine e punes së pronareve 
në zone në rast kur themelues i zones eshte Njesia e Veteqe-
verisjes Lokale, kryen Njesia e Veteqeverisjes Lokale.  

(4) Mbikeqyrje mbi ligjshmerine e punes së pronareve 
në zone në rast kur themelues i zones eshte Qeveria e Re-
publikes së Maqedonise, kryen Drejtoria për Zona Zhvilli-
more Industriale Teknologjike permes personave të autori-
zuar të punesuar në Drejtori.    

(5) Mbikeqyrjen nga paragrafi (3) të ketij neni e kryej-
ne personat e autorizuar të punesuar në Njesine e Veteqeve-
risjes Lokale.  

(6) Personat e autorizuar në menyre të mevetesishme i 
kryejne punet e mbikeqyrjes dhe ndermarrin masa për të ci-
lat jane të autorizuar me kete ligj. 

(7) Autorizimin për kryerjen e mbikeqyrjes personat e 
autorizuar nga paragrafet (3) dhe (4) të ketij neni e desh-
mojne me dokument perkates dhe atë detyrohet ta tregoje 
gjate kryerjes së mbikeqyrjes, e me kerkese të pronarit të 
pjeses së zones, t'i lejoje ta shqyrtoje.  

(8) Mbikeqyrja kryhet pa parajalmerim paraprak, në ko-
he kur pronari i pjeses së zones i kryen aktivitetet e tij, në 
menyre të mevetesishme apo me paraqitje paraprake nga 
pronaret. 

(9) Personat e autorizuar e kryejne mbikeqyrjen në men-
yre efikase, duke mbajtur llogari për mbrojtjen e interesit 
publik dhe deri në shkallen që ajo eshte e mundur për 
mbrojtjen e interesit të pronarit të pjeses së zones. 

(10) Personat nga paragrafet (3) dhe (4) të ketij neni ja-
ne të autorizuar që: 

1) të kryejne mbikeqyrje në hapesirat afariste të prona-
rit të zones; 

2) të kontrolloje dokumente të identifikimit të persona-
ve për vertetim të identitetit të tyre; 

3) kerkojne nga pronaret e pjeses së zones apo nga të 
punesuarit e tij me shkrim apo me goje sqarim lidhur me     
ceshtjet nga fusheveprimi i mbikeqyrjes;  

4) të kerkojne mendim profesional kur kjo nevojitet për 
mbikeqyrje dhe 

5) të sigurojne edhe deshmi tjera të nevojshme. 
(11) Nese eshte nevoje e arsyeshme të merren apo per-

kohesisht të ruhen dokumentet, personat e autorizuar nga 
paragrafet (3) dhe (4) të ketij neni mund: 

1) të kerkojne nga pronari i zones apo nga personi i pu-
nesuar te ai që ka autorizim për kete, të hape dhe lejoje qas-
je në cilindo hapesire dhe   

2) të kerkoje nga cilido person që ka autorizim për kete 
të siguroje qasje te cilado dosje dhe hapesira. 

(12) Autenticitetin e kopjes me origjinalin e dokumente-
ve, deshmive dhe informatave e verteton pronari i pjeses së 
zones me vule të vet dhe nenshkrim apo i punesuari i tij me 
nenshkrim. 

(13) Pronari i pjeses së zones detyrohet të bashkepuno-
je dhe me kerkese të personit të autorizuar nga paragrafet 
(3) dhe (4) të ketij neni për kryerjen e mbikeqyrjes t'i lejoje 
qasje të papenguar te hapesirat, dokumentet, sistemet ele-
ktronike apo cilido qofte mjet apo lende e mbikeqyrjes, si 
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dhe ta dorezoje tere dokumentacionin e nevojshem për kr-
yerjen e mbikeqyrjes.

(14) Personat e autorizuar nga paragrafi (5) të ketij neni 
i emeron kryetari i Njesise së Veteqeverisjes Lokale.      

Pjesa e peste

DISPOZITA KUNDERVAJTESE

Neni 40
(1) Gjobe prej 4 000 deri në 5 000 euro në kundervlere 

me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit juri-
dik - operatorit të zones nese nuk dorezon raport për punen 
në zone në forme, permbajtje dhe afat në pajtim me nenin 
36 paragrafet (1) dhe (6) të ketij ligji. 

(2) Gjobe prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere 
me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes në personin 
juridik - operator i zones për kundervajtje nga nga paragra-
fi (1) të ketij neni.     

(3) Për kundervajtjen e percaktuar në kete nen, kryere-
sit të kundervajtjes do t'i propozohet procedure për bara-
zim, para se të parashtrohet kerkesa për procedure të kun-
dervajtjes në gjykaten kompetente.    

                                                                                                                                                                 
Neni 41

(1) Gjobe prej 4 000 deri në 5 000 euro në kundervlere 
me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit juri-
dik - pronar i cili kryen veprimtari në zone nese nuk dore-
zon raport për punen në zone në forme, permbajtje dhe afat 
në pajtim me nenin 38 paragrafi (3) të ketij ligji.

(2) Gjobe prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere 
me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes në personin 
juridik - pronar i cili do të kryeje veprimtari në zone për 
kundervajtje nga paragrafi (1) të ketij neni.

(3) Gjobe prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere 
me denare do t'i shqiptohet edhe personit fizik - pronar i ci-
li do të kryeje veprimtari në zone për kundervajtje nga para-
grafi (1) të ketij neni.

(4) Për kundervajtjen e percaktuar në kete nen, kryere-
sit të kundervajtjes do t'i propozohet procedure për bara-
zim, para se të parashtrohet kerkesa për procedure të kun-
dervajtjes në gjykaten kompetente.    

                 
Neni 42

Për kundervajtjen e parapare në nenin 36 paragrafet (1) 
dhe (6) dhe nenin 38 paragrafi (3) të ketij ligji, procedure 
të kundervajtjes udheheq dhe sanksion kundervajtes shqip-
ton gjykata kompetente.  

Pjesa e gjashte

DISPOZITA KALIMTARE DHE 
TË FUNDIT

Neni 43
(1) Njesite e Veteqeverisjes Lokale të cilat deri në diten 

e hyrjes në fuqi të ketij ligji në rajonin e vet kane miratuar 
dokumentacion të planit urbanistik perkates për ndertim të 
zones, aktin e miratuar perkates për themelimin e zones 
nga organi i Njesise së Veteqeverisjes Lokale dhe kane fil-
luar me realizimin e investimeve në zone, konsiderohen the-
melues të zonave me të drejta dhe obligime të percaktuara 
me kete ligj. 

(2) Zonat nga paragrafi (1) i ketij neni duhet të harmoni-
zohen me dispozitat e ketij ligji lidhur me kushtet për pu-
nen e tyre më së voni deri më 1 janar 2014. 

(3) Pas harmonizimit me kushtet nga paragrafi (2) të ke-
tij neni, themeluesi i zones dorezon kerkese për regjistrim 
në Regjistrin e zonave ekonomike industriale dhe të gjelbra 
në Ministrine e Veteqeverisjes Lokale.  

Neni 44
Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të mirato-

hen në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të 
ketij ligji.  

                                                                              
Neni 45

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

__________
2839.

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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПОДДРШКА НА ДОМАШНАТА МУЗИЧКА 
ПРОДУКЦИЈА

Се прогласува Законот за поддршка на домашната 
музичка продукција,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 26 август 2013 година.

   
      Бр. 07–3234/1                               Претседател
26 август 2013 година            на Република Македонија,                      

     Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ПОДДРШКА НА ДОМАШНАТА МУЗИЧКА 

ПРОДУКЦИЈА

Предмет на уредување

Член 1
Со овој закон се уредува постапката за поддршка на 

домашната музичка продукција преку создавање на но-
ви вокално-инструментални композиции (во натамош-
ниот текст: композиции), категориите на композиции-
те, надлежноста на Јавното претпријатие Македонска 
радио-телевизија - Скопје за финансирање на компози-
циите, постапката на одлучување за изборот на компо-
зициите и други прашања кои се однесуваат на домаш-
ната музичка продукција.

Значење на одделни изрази во овој закон
(поимник)

Член 2
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следново значење:
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1. „Автор на композиција“ е физичко лице кое ја 
создало музиката, односно текстот, односно аранжма-
нот на композицијата;

2. „Изведувач“ е пејач  или група која ја изведува 
композицијата;

3. „Аудиозапис“ е звучна снимка од изведбата на 
композицијата;

4. „Видеозапис“ е снимка на подвижни слики и при-
дружен звук на композицијата  која може да биде сооп-
штена со помош на технички помагала;

5. „Продуцент на аудиозапис“ е правно лице што ја 
презема организацијата и одговорноста за снимањето 
на првата аудиоснимка на изведбата на композицијата;

6. „Продуцент на видеозапис“ е правно лице реги-
стрирано во Централниот регистар на Република Маке-
донија, што ја презема организацијата и одговорноста 
за снимањето на првата снимка на видеозаписот за ком-
позицијата и кое има продуцирано најмалку 30 видеоза-
писи;

7. „Солистички концерт“ е концерт одржан од изве-
дувач во живо, во придружба на вокално-инструментал-
на група (состав на изведувачи), со сценографија и оз-
вучување, во сала со капацитет од најмалку 700 седи-
шта;

8. „Албум“ е аудиозапис на кој се содржани најмал-
ку осум композиции односно, аудиозапис во времетрае-
ње од најмалку 30 минути;

9. „Сингл“ е аудиозапис на кој е содржана најмалку 
една композиција и

10. „Учество на финална вечер на Меѓународната 
манифестација ЕВРОСОНГ“ е учество на изведувачи 
од Република Македонија на финална вечер по 2004 го-
дина и учество на изведувачи на Република Македони-
ја во периодот од 1998 до 2004 година кога согласно со 
правилата на Меѓународната манифестација „ЕВРО-
СОНГ“ не беа востановени полуфинални квалифика-
ции, туку манифестацијата се одвиваше во една финал-
на вечер.

Создавање на нови композиции

Член 3
(1) Со цел за поттикнување на развојот на домашна-

та забавна и народна музика, Јавното претпријатие Ма-
кедонска радио-телевизија - Скопје со средства од Буџе-
тот на Република Македонија, а по пат на конкурс секо-
ја година финансира создавање на 200 нови компози-
ции, од кои 150 се од областа на забавната и народната 
музика и 50 се детски композиции. 

(2) Средствата од Буџетот на Република Македони-
ја од ставот (1) на овој член се користат врз основа на 
Програма за поттикнување на развојот на домашната за-
бавна и народна музика која, на предлог на Министерс-
твото за култура, ја донесува Владата на Република Ма-
кедонија.

(3) Со средства од Буџетот на Република Македони-
ја Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - 
Скопје финансира создавање на нови композиции од 
ставот (1) на овој член во следниве категории:

1) „таленти“ - десет композиции годишно;
2) „афирмиран изведувач“ - 20 композиции годишно;

3) „истакнат изведувач“ - 35 композиции  годишно;
4) „врвен изведувач“ - 37 композиции  годишно;
5) „ѕвезди“ - 28 композиции годишно;
6) „композиции со кои се афирмираат семејните 

вредности во општеството или многудетните семејс-
тва“ - десет композиции годишно;

7) „композиции со кои се афирмира историјата на 
Македонија“  - десет композиции годишно и

8) „детски композиции“ - 50 композиции  годишно. 
(4) Во категориите од ставот (3) точки 1 до 7  на 

овој член, годишно се финансираат по 75 композиции 
од областа на забавната музика и по 75 композиции од 
областа на народната музика.

(5) При изборот за финансирање на композициите 
се води сметка за соодветната и правичната застапе-
ност на заедниците кои живеат во Република Македони-
ја.

Категорија „таленти“

Член 4
Во категоријата „таленти“ може да конкурира изве-

дувач кој претходно нема издадено сингл.

Категорија „афирмиран изведувач“

Член 5
Во категоријата „афирмиран изведувач“ може да 

конкурира изведувач кој има издадено еден албум или 
десет сингла.

Категорија „истакнат изведувач“

Член 6
Во категоријата „истакнат изведувач“ може да кон-

курира изведувач кој има издадено до два албуми или 
од 11 до 20 сингла.

Категорија  „врвен изведувач“

Член 7
Во категоријата „врвен изведувач“ може да конкури-

ра изведувач кој има:
- издадено до  три албуми или од 21 до 30 сингла и
-  одржано најмалку два солистички концерти. 

Категорија „ѕвезди“

Член 8
(1) Во категоријата „ѕвезди“ може да конкурира из-

ведувач кој има издадено повеќе од три албуми или по-
веќе од 30 сингла и има одржано повеќе од два соли-
стички концерти.

(2) Комисијата од членот 16 од овој закон,  врз осно-
ва на бодирање, избира изведувачи кои доставиле бара-
ња на конкурсот по принципот на предност на изведу-
вач кој остварил повеќе бодови.

(3) Бодирањето се врши врз основа на следниве кри-
териуми:
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(4) Максималниот број на бодови за изведувачот во 
категоријата „ѕвезди“ од областа на забавната музика е 
100 бода, а за да може да се квалификува, изведувачот 
од категоријата „ѕвезди“ од областа на забавната музи-
ка, мора да оствари минимум 51 бод.

(5) Максималниот број на бодови за изведувачот од 
категоријата „ѕвезди“ од областа на народната музика 
изнесува 90 бода, а за да може да се квалификува, изве-
дувачот од категоријата „ѕвезди“ од областа на народна-
та музика, мора да оствари минимум 46 бода.

Композиции со кои се промовираат семејните вред-
ности во општеството или многудетните семејства

Член 9
Во категоријата „композиции со кои се промовира-

ат семејните вредности во општеството или многудет-
ните семејства“ може да конкурира изведувач со текст 
на композиција со кој се промовираат семејните вредно-
сти во општеството или многудетните семејства. 

Композиции со кои се афирмира историјата на 
Македонија

Член 10
Во категоријата „композиции со кои се афирмира 

историјата на Македонија“  може да конкурира изведу-
вач со текст на композиција со кој се афирмира истори-
јата на Македонија. 

Детски композиции

Член 11
Во категоријата „детски композиции“ може да кон-

курира еден од авторите на музиката, текстот, аранжма-
нот или продуцентот на аудиозаписот, по претходна 
писмена согласност на другите автори, односно проду-
центот на аудиозаписот, со композиција која е намене-
та за најмладите изведувачи - децата и за детската пуб-
лика, со едноставни мелодично-ритмички елементи, 
симплифицирани хармониски решенија со изразен еду-
кативно-забавен карактер и со текстуални содржини 
кои се однесуваат на детството, љубовта кон семејство-
то, вредностите на општеството, татковината и приро-
дата.

Конкурс за создавање на нови 
композиции

Член 12
(1) За создавање на нови композиции од членот 3 

став (3) од овој закон, Јавното претпријатие Македон-
ска радио-телевизија - Скопје во текот на годината обја-
вува квартални конкурси во декември, април, јуни и 
септември (во натамошниот текст: конкурс).

(2) Конкурсот се објавува во средствата за јавно ин-
формирање и на веб страницата на Јавното претприја-
тие Македонска радио-телевизија - Скопје и трае 90 де-
на од денот на објавувањето. 

(3) Конкурсот се објавува на најмалку една полови-
на од страницата, во два од весниците што се издаваат 
на  македонски јазик и во еден од весниците што се из-
даваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од ма-
кедонскиот јазик.

(4) Конкурсот задолжително ги содржи условите за 
учество на конкурсот.
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Право на учество на конкурс

Член 13
(1) Право на учество на конкурсот од членот 12 од 

овој закон има изведувач - државјанин на Република 
Македонија, со композиција создадена од автори држав-
јани на Република Македонија, а која претходно не е 
јавно изведена.

(2) Изведувачот на конкурсот доставува барање кое 
ги содржи следниве податоци за:

А) изведувачот:
- име и презиме на изведувачот,
- адреса и
- телефон/мобилен телефон/електронска пошта;
Б) авторите на композицијата:
- име и презиме на авторот на музиката,
- име и презиме на авторот на текстот и
- име и презиме на авторот на аранжманот;
В) продуцентот на аудиозаписот и за продуцентот 

на видеозаписот:
- назив и седиште на продуцентот и
- име и презиме на одговорното лице во правното 

лице;
Г) композицијата:
- жанр на музиката за која се поднесува барање (на-

родна или забавна музика) и
- времетраење на композицијата и
Д) категоријата за која се поднесува барањето.
(3) По исклучок од ставот (1) на овој член право на 

учество на конкурсот во категоријата „детски компози-
ции“ има еден од авторите на композицијата со компо-
зиција која претходно не е јавно изведена.

(4) Учесникот на конкурсот (изведувачот, односно 
авторот) во прилог на барањето ја доставува и следнава 
документација:

- извод од државјанство на Република Македонија 
за авторот на музиката, авторот на текстот и авторот на 
аранжманот,

- извод од државјанство на Република Македонија 
за изведувачот,

- извод од Централниот регистар на  Република Ма-
кедонија за регистрирана дејност за продуцентот на ау-
диозаписот и за продуцентот на видеозаписот,

- склучен пред договор или договор со авторот на 
музиката, авторот на текстот, авторот на аранжманот, 
продуцентот на аудиозаписот и продуцентот на видео-
записот на композицијата за која поднесува барање на 
конкурсот. Доколку изведувачот е автор на музиката, 
односно текстот, односно аранжманот, треба да доста-
ви изјава дека тој е автор на музиката, односно автор 
на текстот, односно автор на аранжманот,

- изјава од авторот на музиката, авторот на текстот 
и авторот на аранжманот дека доставената композиција 
не била претходно изведена,

- композиција напишана во два идентични клавир-
ски изводи со испишан хармониски текст и три иден-
тични примероци на текст напишан на македонски ја-
зик, со кирилско писмо, односно на јазикот на заедни-
ците, како и демоснимка или финална снимка на компо-
зицијата и 

- за категоријата „детски композиции“ потребно е 
да се достави и претходна писмена согласност од  чле-
нот 11 од овој закон.

(5) По исклучок од ставот (4) алинеја 6 на овој 
член, изведувачот кој конкурира во категоријата „ѕвез-
ди“ на конкурсот не доставува во прилог композиција 

напишана во два идентични клавирски изводи со испи-
шан хармониски текст и три идентични примероци на 
текст напишан на македонски јазик со кирилско писмо, 
односно на јазикот на заедниците, како и  демоснимка 
или финална снимка на композицијата.

(6) Еден изведувач може да конкурира на конкурсот 
во една категорија со неограничен број на композиции.

(7) На конкурсот нема да бидат поддржани компози-
ции со текстови со кои се промовира говор на омраза, 
кршење на човековите права или се заговара употреба 
на дрога, алкохол и коцка.

Износи со кои се финансираат
композициите

Член 14
(1) На еден ист изведувач во текот на годината мо-

же во согласност со овој закон да му бидат поддржани 
најмногу до три композиции.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, на еден 
ист изведувач од категоријата „ѕвезди“ во текот на го-
дината може да му бидат поддржани најмногу две ком-
позиции.

(3) Композиции избрани на конкурсот во категории-
те „таленти“, „афирмиран изведувач“, „истакнат изведу-
вач“, „врвен изведувач“, „композиции со кои се афир-
мираат семејните вредности во општеството или многу-
детните семејства“ и „композиции со кои се афирмира 
историјата на Македонија“  се финансираат со средства 
во износ од 3.000 евра од кои 1.500 евра се за создава-
ње на композицијата и за изработка на аудиозапис на 
композицијата, а 1.500 евра се за изработка на видеоза-
пис за композицијата.

(4) Композиција од категоријата „детски компози-
ции“ се финансира со средства во  износ од 400 евра на-
менети за создавање на композицијата и за изработка 
на аудиозапис за композицијата. 

(5) Композиција од категоријата „ѕвезди“ се финан-
сира со средства во износ од 4.500 евра од кои 3.000 
евра се за создавање на композицијата и за изработка 
на аудиозапис на композицијата, а 1.500 евра се за изра-
ботка на видеозапис за композицијата.

(6) Средствата од ставовите (3), (4) и (5)  на овој 
член се пресметуваат во денарска противвредност спо-
ред средниот курс на Народната банка на Република 
Македонија на денот на исплатата на средствата.

Листа од која се избира Комисијата

Член 15
(1) Директорот на Јавното претпријатие Македон-

ска радио-телевизија -Скопје по пат на јавен повик под-
готвува листа од 50 лица, автори на музички дела (музи-
ка, текст и аранжман), изведувачи, продуценти на ауди-
озапис, односно продуценти на видеозапис и музички 
уредници во радиодифузни организации од која, по слу-
чаен избор (лотариски систем), се избираат членовите 
на комисијата која ќе учествува во постапката за одлу-
чување по конкурсот (во натамошниот текст: комисија-
та).

(2) За подготовка на листата од ставот (1) на овој 
член, Јавното претпријатие Македонска радио-телеви-
зија - Скопје во јануари во тековната година објавува ја-
вен повик.

(3) Јавниот повик се објавува во средствата за јавно 
информирање и на веб страницата на Јавното претпри-
јатие Македонска радио-телевизија - Скопје и трае 30 
дена од денот на објавувањето. 
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(4) Јавниот повик се објавува на најмалку половина 
страница, во два од весниците што се издаваат на  маке-
донски јазик и во еден од весниците што се издаваат на 
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 
кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот 
јазик.

(5) За членови на листата може да бидат избрани 
автори, изведувачи, продуценти на аудиозаписи, однос-
но продуценти на видеозаписи и музички уредници во 
радиодифузни организации кои ги исполнуваат следни-
ве критериуми за:

а) автори - да има создадено како автор на музика, 
односно автор на текст, односно автор на аранжман нај-
малку 20 композиции, односно текстови, односно 
аранжмани;

б) изведувачи - да има издадено најмалку десет 
сингла; 

в) продуценти на аудиозапис,  односно за продуцен-
ти на видеозапис - да има продуцирано најмалку два ал-
бума, односно продуцирано најмалку 20 видеозаписи и

г) музички уредници - да има работно искуство ка-
ко музички уредник во радиодифузна организација од 
најмалку пет години.

(6) Кандидатите за членови на листата се избираат 
по принцип на бодирање и предност има кандидатот 
кој остварил поголем број на бодови.

(7) Управниот одбор на Јавното претпријатие Маке-
донска радио-телевизија - Скопје со општ акт ги пропи-
шува начинот на бодирањето и вршењето на избор на 
членови на листата. 

Комисија за избор по конкурс

Член 16
(1) Во комисијата членуваат од пет до седум члена, 

избрани по случаен избор (лотариски систем) од листа-
та од членот 15 став (1) од овој закон, два часа пред да 
започне одлучувањето по конкурсот. Членовите на ко-
мисијата за нивниот избор се известуваат со брза по-
шта. Доколку некој од членовите од лични причини не 
може да учествува во одлучувањето, се избира нов 
член по случаен избор (лотариски систем)  од листата 
од членот 15 став (1) од овој закон. 

(2) Комисијата одлучува по конкурсот во рок од 24 
часа сметано од часот на започнувањето на постапката 
за одлучување по конкурсот.

(3) На членовите на комисијата за извршената рабо-
та им следува поединечен паричен надоместок во из-
нос од 10.000 денари, по конкурс.

Делокруг на работа на комисијата

Член 17
 (1) За композициите доставени во категориите „та-

ленти“, „афирмиран изведувач“, „истакнат изведувач“ 
и „врвен изведувач“ комисијата:

- ги разгледува пријавите доставени на конкурсот,
- утврдува дали изведувачите ги исполнуваат усло-

вите утврдени со овој закон за категоријата за која изве-
дувачот поднел барање,

- дава стручно мислење за квалитетот на композици-
јата имајќи ги предвид квалитетот на музиката, текстот 
и аранжманот и

- доставува до директорот на Јавното претпријатие Ма-
кедонска радио-телевизија - Скопје предлог на изведува-
чи кои се предлага да бидат прифатени по конкурсот.

(2) За композициите доставени во категоријата 
„композиции со кои се промовираат семејните вредно-
сти во општеството или многудетните семејства“ и ка-
тегоријата „композиции со кои се афирмира историјата 
на Македонија“ комисијата утврдува дали композиција-
та ги исполнува условите од членот 9, односно од чле-
нот 10 од овој закон, дава стручно мислење за квалите-
тот на композицијата имајќи ги предвид квалитетот на 
музиката, текстот и аранжманот и доставува до дире-
кторот на Јавното претпријатие Македонска радио-теле-
визија - Скопје предлог на изведувачи кои се предлага 
да  бидат прифатени по конкурсот.

(3) Квалитетот на секоја композиција од ставовите 
(1) и (2) на овој член се оценува со бодови од еден до 
десет. 

(4) За композициите од ставовите (1) и (2) на овој 
член во првите два конкурса ќе бидат поддржани најм-
ногу до 28 композиции, а во третиот и во четвртиот 
конкурс по 33 композиции.

(5) За композициите доставени на конкурсот во ка-
тегоријата „ѕвезди“, комисијата ги разгледува барањата 
доставени на конкурсот и врз основа на системот на бо-
дирање од членот 8 ставови (3), (4) и (5) од овој закон 
доставува до директорот на Јавното претпријатие Маке-
донска радио-телевизија - Скопје предлог на изведува-
чи кои се предлага да бидат прифатени по конкурсот и 
тоа за најмногу седум изведувачи по конкурс. 

(6) За композициите доставени на конкурсот во ка-
тегоријата „детски композиции“, комисијата утврдува 
дали доставените композиции ги исполнуваат условите 
од членот 11 од овој закон, дава стручно мислење за 
квалитетот на композицијата имајќи ги предвид квали-
тетот на музиката, текстот и аранжманот и доставува 
до директорот на Јавното претпријатие Македонска ра-
дио-телевизија -Скопје предлог на композиции кои се 
предлага да бидат прифатени по конкурсот.

(7) За композициите од ставот (6) на овој член во пр-
вите два конкурса ќе бидат поддржани по 12 компози-
ции, а во третиот и четвртиот конкурс по 13 компози-
ции.

Судир на интереси

Член 18
(1) Членовите на комисијата, пред започнувањето на 

постапката за одлучување по конкурсот, се должни да да-
дат писмена изјава со која под целосна материјална, мо-
рална и кривична одговорност изјавуваат дека немаат су-
дир на интереси со поднесените барања на конкурсот. 

(2) Доколку член на комисијата изјави дека има су-
дир на интереси, на негово место,  по истиот систем на 
избор од членот 15 став (1) од овој закон, се избира нов 
член. 

(3) Доколку на конкурсот се избере композиција чиј 
автор на текст, автор на музика, автор на аранжман, из-
ведувач или продуцент на аудиозапис, односно проду-
цент на видеозапис бил член на комисијата која вршела 
избор, изборот за таа композиција ќе се поништи.

(4) Во случајот од ставот (3) на овој член изведува-
чот е должен, во рок од 60 дена сметано од денот на по-
ништувањето на изборот на композицијата, да ги врати 
добиените средства.

(5) Доколку во рокот од ставот (4) на овој член не 
ги врати добиените средства, Јавното претпријатие Ма-
кедонска радио-телевизија - Скопје против него ќе по-
веде судски спор пред надлежниот суд.
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(6) Во случајот од ставот (5) на овој член изведува-
чот нема право да учествува на наредните конкурси сог-
ласно со овој закон.

(7) Забраната за учество на конкурсите се објавува 
на веб  страницата на Јавното претпријатие Македон-
ска радио-телевизија - Скопје.

(8) Во случајот од ставот (3) на овој член авторот на 
текстот, авторот на музиката, авторот на аранжманот 
или продуцентот на аудиозаписот, односно продуцен-
тот на видеозаписот, се брише од листата од членот 15 
став (1) од овој закон и нема право да биде повторно из-
бран на листата од членот 15 став (1) од овој закон.

Распределба на средствата

Член 19
(1) Доколку на конкурсот, во некоја од категориите 

од членот 3 став (3) од овој закон, се пријавени помал-
ку композиции или се направи избор на помал број на 
композиции, преостанатите средства наменети за тој 
конкурс и за таа категорија на композиции, се распреде-
луваат во друга категорија во која е евидентен поголем 
број на квалитетни композиции, а согласно со членот 
17 ставови (4), (5) и (7) од овој закон. 

(2) Во случај на ставот (1) на овој член директорот 
на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија 
- Скопје донесува одлука  во согласност со членот 3 
став (4) од овој закон.

Одлуки во врска со конкурсите

Член 20
(1) Директорот на Јавното претпријатие Македон-

ска радио-телевизија - Скопје, по предлог на комисија-
та, во рок од три дена сметано од денот на доставување-
то на предлогот на комисијата, донесува одлуки за из-
бор на изведувачите, односно композициите кои се при-
фатени на конкурсот и изведувачи и композиции кои 
се одбиени на конкурсот.

(2) Одлуките од ставот (1) на овој член се објавува-
ат на веб страницата на Јавното претпријатие Македон-
ска радио-телевизија - Скопје.

(3) Одлуките содржат податоци за изведувачот, за 
авторите на композицијата, за продуцентот на аудиоза-
писот и за продуцентот на видеозаписот, за категорија-
та на композицијата и за членовите на комисијата која 
утврдила дека се исполнети условите согласно со овој 
закон по барањата доставени на конкурсот и ги дала 
предлозите до директорот на Јавното претпријатие Ма-
кедонска радио-телевизија - Скопје.

Склучување на договори

Член 21
(1) Согласно со одлуките од членот 20 од овој закон 

директорот на Јавното претпријатие Македонска ра-
дио-телевизија - Скопје склучува поединечен договор 
со изведувачот, односно со еден од авторите  на компо-
зицијата за композиции од категоријата „детски компо-
зиции“ (во натамошниот текст: корисник на средства).

(2) Co договорот од ставот (1) на овој член се утвр-
дуваат композицијата за која се доделуваат средствата, 
категоријата на изведувачот и категоријата на компози-
цијата, висината на средствата, динамиката и рокот за 
реализација, доставувањето на извештаите, контролата 
и надзорот на наменското користење на средствата и 
други прашања со кои се регулираат правата и обврски-
те на договорните страни.

(3) Корисникот на средствата е должен наменски да 
ги користи средствата добиени на конкурсот.

(4) Јавното претпријатие Македонска радио-телеви-
зија - Скопје врши контрола на наменското користење 
на средствата и ја следи реализацијата на договорот од 
ставот (1) на овој член.

(5) Корисникот на средствата е должен во рок од 
два  месеца, сметано од денот на склучувањето на дого-
ворот од ставот (1) на овој член до Јавното претприја-
тие Македонска радио-телевизија - Скопје да достави 
аудиозапис на композицијата и видеозапис за компози-
цијата, како и извештај со финансиска документација 
за реализација на договорот.

(6) Доколку корисникот на средствата во рокот од 
ставот (5) на овој член не достави аудиозапис на компо-
зицијата и видеозапис за композицијата, тој е должен 
во рок од 60 дена да ги врати добиените средства на Јав-
ното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скоп-
је. 

(7) Доколку корисникот на средствата во рокот од 
ставот (6) на овој член не ги врати добиените средства, 
Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - 
Скопје против него ќе  поведе судски спор пред надлеж-
ниот суд.

(8) Во случајот од ставот (6) на овој член корисни-
кот на средствата нема право да учествува на наредни-
те конкурси согласно со овој закон.

(9) Забраната за учество на конкурсите се објавува 
на веб  страницата на Јавното претпријатие Македон-
ска радио-телевизија - Скопје.

Член 22
(1) Ако за композиција избрана на конкурс, во сог-

ласност со овој закон, во судска постапка се докаже де-
ка е туѓо авторско дело изведувачот, односно авторот 
на музиката, односно авторот на текстот, односно авто-
рот на аранжманот нема право да учествува на наредни-
те конкурси.

(2) Забраната за учество на конкурсите се објавува 
на веб страницата на Јавното претпријатие Македонска 
радио-телевизија - Скопје.

(3) Во случајот од ставот (1) на овој член изведува-
чот, односно авторот е должен, во рок од  60 дена од де-
нот на правосилноста на пресудата од ставот (1) на овој 
член, да ги врати добиените средства за композицијата.

Годишен извештај за работата

Член 23
Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија 

- Скопје во март во тековната година за претходната го-
дина доставува извештај за спроведувањето на овој за-
кон до Министерството за култура и до Владата на Ре-
публика Македонија. Извештајот содржи програмски и 
финансиски податоци кои произлегуваат од поддршка-
та на домашната музичка продукција при спроведува-
њето на овој закон.

Надзор

Член 24
Надзор над спроведувањето на одредбите од овој за-

кон врши Министерството за култура.
Преодни и завршни одредби



 Стр. 52 - Бр. 119                                                                                       29 август 2013

Член 25
Управниот одбор на Јавното претпријатие Македон-

ска радио-телевизија - Скопје ќе го донесе актот од чле-
нот 15 став (7) од овој закон во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон.

Член 26
Првиот конкурс согласно со овој закон ќе се објави 

во јануари 2014 година.

Член 27
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година до 
31 декември 2023 година.

__________

L I GJ
PËR PERKRAHJEN E PRODUKSIONIT

MUZIKOR VENDOR

Lenda e rregullimit

Neni 1
Me kete ligj rregullohet procedura për perkrahjen e pro-

duksionit muzikor vendor permes krijimit të kompozimeve 
vokale instrumentale (në tekstin e metejme): kompozime), 
kategorite e kompozimeve, kompetenca e Ndermarrjes Pub-
like Radiotelevizioni i Maqedonise-Shkup për financimin e 
kompozimeve, procedura e vendosjes për zgjedhjen e kom-
pozimeve dhe ceshtje të tjera të cilat kane të bejne me pro-
duksionin muzikor vendor.  për finnacimin e kompozime-
ve, 

Kuptimi i shprehjeve të caktuara në kete ligj 
(lista e nocioneve)

Neni 2
Shprehjet e caktuara të perdorura në të ligj e kane kete 

kuptim: 
1. "Autor i kompozimit" eshte personi fizik i cili e ka 

krijuar muziken, perkatesisht tekstin perkatesisht aranzhma-
nin e kompozimit; 

2. "Realizues" eshte kengetari ose grupi i cili e realizon 
kompozimin; 

3. "Audioincizim" eshte incizimi me zë nga realizimi i 
kompozimit; 

4. "Videoincizim" eshte incizimi i fotografive levizese 
dhe zerit shoqerues të kompozimit i cili mund të kumtohet 
me ndihmen e mjeteve ndihmese teknike;

5. "Producent i audioincizimit", eshte personi juridik që 
e ndermerr organizimin dhe pergjegjesine për incizimin e 
incizimit të pare audio të realizimit të kompozimit;

6. "Producent i videoincizimit" eshte personi juridik i 
regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikes së Maqedo-
nise, që e ndermerr organizimin dhe pergjegjesine për inci-
zimin e incizimit të pare të videoincizimit për kompozimin 
dhe i cili ka prodhuar së paku 30 videoincizime; 

7. "Koncert solistik" eshte koncerti i mbajtur nga reali-
zuesi drejtperdrejt, në shoqerim të grupit vokal-instrumen-
tal (perberje e realizuesve), me skenografi dhe me zerim, 
në salle me kapacitet prej së paku 700 ulese; 

8. "Album" eshte audioincizim në të cilin permbahen së 
paku tete kompozime, perkatesisht audioincizime në ko-
hezgjatje prej së paku 30 minuta;

9. "Singel" eshte audioincizim në të cilin permbahet së 
paku një kompozim dhe 

10. "Pjesemarrje në nate finale të Manifestimit Nder-
kombetar EUROSONG" eshte pjesemarrja e realizuesve 
nga Republika e Maqedonise në naten finale pas vitit 2004 
dhe pjesemarrja e realizuesve të Republikes së Maqedonise 
në periudhen prej 1998 deri në vitin 2004 kur në pajtim me 
rregullat e Manifestimit Nderkombetar EUROSONG nuk 
ishin të vendosura kualifikime gjysmefinale, por manifesti-
mi zhvillohej në një nate finale. 

Krijimi i kompozimeve të reja

Neni 3
(1) Me qellim të nxitjes së zhvillimit të muzikes popul-

lore dhe argetuese vendore, Ndermarrja Publike Radiotele-
vizioni i Maqedonise-Shkup me mjete nga Buxheti i Repub-
likes së Maqedonise, nepermjet konkursit çdo vit financon 
krijimin e 200 kompozimeve të reja, prej të cilave 150 jane 
nga sfera e muzikes argetuese dhe popullore dhe 50 jane 
kompozime për femije.  

(2) Mjetet nga Buxheti i Republikes së Maqedonise nga 
paragrafi (1) i ketij neni shfrytezohen në baze të Programit 
për nxitjen e zhvillimit të muzikes argetuese dhe popullore 
vendore, që me propozim të Ministrise së Kultures, e mira-
ton Qeveria e Republikes së Maqedonise. 

(3) Me mjetet nga Buxheti i Republikes së Maqedonise, 
Ndermarrja Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-Shkup 
financon krijimin e kompozimeve të reja nga paragrafi (1) 
të ketij neni në kategorite si vijojne: 

1) "talente" - 10 kompozime në vit; 
2) "realizues i afirmuar" 20 kompozime në vit; 
3) "realizues i shquar" 35 kompozime në vit; 
4) "realizues superior" 37 kompozime në vit; 
5) "yje"-28 kompozime në vit; 
6) "kompozime me të cilat afirmohen vlerat familjare 

në shoqeri ose familjet me shume femije" - 10 kompozime 
në vit;

7) "kompozime me të cilat afirmohet historia e Maqedo-
nise" 10 kompozime në vit dhe 

8) "kompozime për femije" - 50 kompozime në vit;  
(4) Në kategorite nga paragrafi (3) nga pika 1 deri në pi-

ken 7 të ketij neni, në vit financohen nga 75 kompozime 
nga sfera e muzikes argetuese dhe nga 75 kompozime nga 
sfera e muzikes popullore. 

(5) Gjate perzgjedhjes së financimit të kompozimeve 
mbahet llogari për perfaqesimin adekuat dhe të drejte të 
bashkesive të cilat jetojne në Republiken e Maqedonise. 

Kategoria "talente"

Neni 4
Në kategorine "talente" mund të konkurroje realizuesi i 

cili paraprakisht nuk ka realizuar singel. 

Kategoria "realizues i afirmuar"

Neni 5
Në kategorine "realizues i afirmuar" mund të konkurro-

je realizuesi i cili ka realizuar një album ose dhjete singla. 

Kategoria "realizues i shquar"

Neni 6
Në kategorine "realizues i shquar" mund të konkurroje 

realizuesi i cili ka realizuar deri në dy albume ose 11 deri 
20 singla. 
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Kategoria "realizues superior"

Neni 7
Në kategorine "realizues superior" mund të konkurroje 

realizuesi i cili:
- ka realizuar deri në tri albume ose prej 21 deri 30 sing-

la dhe
- ka mbajtur së paku dy koncerte solistike.  

Kategoria "yje"

Neni 8
(1) Në kategorine "yje" mund të konkurroje realizuesi i 

cili ka realizuar më shume se tre albume ose më shume se 30 
singla dhe ka mbajtur më shume se dy koncerte solistike. 

(2) Komisioni nga neni 16 i ketij ligji, në baze të ndarjes 
së pikeve, perzgjedh realizues, të cilet kane dorezuar kerkesa 
në konkurs, sipas parimit të perparesise së realizuesit i cili ka 
realizuar më shume pike. 

(3) Ndarja e pikeve kryhet në baze të kritereve si vijojne: 

(4) Numri maksimal i pikeve për realizuesin në katego-
rine "yje" nga sfera e muzikes argetuese eshte 100 pike, e 
që të mund të kualifikohet, realizuesi i kategorise "yje" nga 
sfera e muzikes argetuese doemos duhet të realizoje mini-
mum 51 pike. 

(5) Numri maksimal i pikeve për realizuesin e kategori-
se "yje" nga sfera e muzikes popullore eshte 90 pike, e që 
të mund të kualifikohet, realizuesi i kategorise "yjet nga sfe-
ra e muzikes popullore doemos duhet të realizoje minimum 
46 pike. 

Kompozime me të cilat promovohen vlerat familjare në 
shoqeri ose familjet me shume femije

Neni 9
Në kategorine "kompozime me të cilat promovohen vle-

rat familjare në shoqeri ose familjet me shume femije" 
mund të konkurroje realizuesi me tekst të kompozimit me 
të cilin promovohen vlerat familjare në shoqeri ose familjet 
me shume femije.  

Kompozime me të cilat afirmohet historia 
e Maqedonise

Neni 10
Në kategorine "kompozime me të cilat afirmohet histo-

ria e Maqedonise" mund të konkurroje realizuesi me tekst 
të kompozuar me të cilin afirmohet historia e Maqedonise. 
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Kompozime për femije

Neni 11
Në kategorine "kompozime për femije" mund të konkur-

roje një nga autoret e muzikes, tekstit, aranzhmanit ose pro-
ducenti i audioincizimit, me pelqim paraprak me shkrim të 
autoreve tjere, perkatesisht të producentit të audioincizimit, 
me kompozim i cili eshte dedikuar për realizuesit më të 
rinj-femijet dhe për publikun femijeror, me elemente melo-
dike-ritmike të thjeshta, zgjidhje të simplifikuara harmoni-
ke me karakter të theksuar edukativ-argetues dhe me perm-
bajtje tekstuale të cilat kane të bejne me femijerine, dashuri-
ne ndaj familjes, vlerave të shoqerise, atdheut dhe natyres.   

Konkurs për krijimin e kompozimeve të reja

Neni 12
(1) Për krijimin e kompozimeve të reja nga neni 3 para-

grafi (3) të ketij neni, Ndermarrja Publike Radiotelevizioni 
i Maqedonise-Shkup gjate vitit shpall konkurse tremujore 
në dhjetor, prill, qershor dhe shtator (në tekstin e metejme: 
konkurs).

(2) Konkursi shpallet në mjetet për informim publik 
dhe në ueb-faqen e Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i 
Maqedonise-Shkup dhe zgjat 90 dite nga dita e shpalljes.  

(3) Konkursi shpallet në së paku gjysmen e faqes, në dy 
nga gazetat që botohen në gjuhen maqedonase dhe në një 
nga gazetat që botohen në gjuhen që e flasin së paku 20% e 
qytetareve të cilet flasin gjuhe zyrtare të ndryshme nga gju-
ha maqedonase. 

(4) Konkursi detyrimisht i permban kushtet për pjese-
marrje në konkurs. 

E drejta e pjesemarrjes në konkurs

Neni 13
(1) Të drejte për pjesemarrje në konkursin nga neni 12 i 

ketij ligji ka realizuesi- shtetas i Republikes së Maqedoni-
se, me kompozim të krijuar nga autor shtetas të Republikes 
së Maqedonise, e që më pare nuk eshte realizuar në publik.

(2) Realizuesi në konkurs dorezon kerkese e cila i perm-
ban të dhenat në vijim:

A) Të dhena për realizuesin:
- emrin dhe mbiemrin e realizuesit,
- adresen dhe
- telefonin/telefonin mobil/posten elektronike.
B) Të dhena për autoret e kompozimit:
- emrin dhe mbiemrin e autorit të muzikes,
- emrin dhe mbiemrin e autorit të tekstit dhe
- emrin dhe mbiemrin e autorit të aranzhmanit.
V) Të dhena për producentin  e audioincizimit dhe për 

producentin e videoincizimit:
- emrin dhe seline e producentit dhe 
- emrin dhe mbiemrin e personit pergjegjes në personin 

juridik.
G) Të dhena për kompozimin: 
- zhanrin e muzikes për të cilen parashtrohet kerkesa 

(muzike popullore ose argetuese) dhe
- kohezgjatjen e kompozimit.
D) Të dhena për kategorine për të cilen parashtrohet 

kerkesa.
(3) Me perjashtim nga paragrafi (1) i ketij neni të drejte 

të pjesemarrjes në konkurs në kategorine "kompozime të fe-
mijeve" ka një nga autoret e kompozimit me kompozim e 
cila paraprakisht nuk eshte realizuar në publik.

(4) Pjesemarresi në konkurs (realizuesi, perkatesisht au-
tori) në shtojce të kerkeses e dorezon edhe dokumentacio-
nin në vijim:

- certifikate e shtetesise e Republikes së Maqedonise 
për autorin e muzikes, autori i tekstit dhe autorin e aranzh-
manit,

- certifikate të shtetesise të Republikes së Maqedonise 
për realizuesin,

- certifikate nga Regjistri Qendror i Republikes së Ma-
qedonise për veprimtari të regjistruar për producentin e au-
dioincizimit dhe për producentin e videoincizimit,

- paramarreveshje të lidhur ose marreveshje me autorin 
e muzikes, autorin e tekstit, autorin  e aranzhmanit, produ-
centi për  audio regjistrim dhe producentit të videoincizimit 
të kompozimit për të cilen parashtrohet kerkesa e konkur-
sit. Nese realizuesi eshte autor i muzikes perkatesisht teksti 
perkatesisht aranzhmani, duhet të dorezoje deklarate se ai 
eshte autor i muzikes perkatesisht autor i tekstit perkate-
sisht autor i aranzhmanit,

- deklarate nga autori i muzikes, autori i tekstit dhe auto-
ri i aranzhmanit se kompozimi i dorezuar nuk eshte realizu-
ar paraprakisht,

- kompozimi i shkruar në dy ekstrakte identike të pia-
nos me tekst të shkruar për harmonike dhe tre ekzemplare 
identike të tekstit të shkruar në gjuhen maqedonase, me 
shkrim cirilik, perkatesisht në gjuhen e bashkesive, si dhe 
demoincizim ose incizim final të kompozimit dhe   

- për kategorine "kompozime të femijeve" eshte e ne-
vojshme  të dorezohet edhe pelqim paraprak me shkrim 
nga neni 11 i ketij ligj.

(5) Me perjashtim nga paragrafi (4) alineja 6 e ketij ne-
ni, realizuesi i cili konkurron në kategorine "yje" në kon-
kurs nuk dorezon në shtojce kompozim të  shkruar në dy ek-
strakte identike të pianos me tekst të shkruar për harmonike 
dhe tre ekzemplare identike të tekstit të shkruar në gjuhen 
maqedonase, me shkrim cirilik, perkatesisht në gjuhen e 
bashkesive, si dhe demoincizim ose incizim final të kompo-
zimit. 

(6) Një realizues mund të konkurroje në konkurs në një 
kategori me numer të pakufizuar të kompozimeve.

(7) Në konkurs nuk do të perkrahen kompozimet  me 
tekste me të cilat promovohet fjalimi i urrejtjes, cenimi i të 
drejtave të njeriut ose  nxitet perdorimi i droges, alkoolit 
dhe bixhozit.

Shuma me të cilat financohen kompozimet

Neni 14
(1) Një realizuesi të njejte gjate vitit mund në pajtim me 

kete ligj t'i perkrahen më së shumti deri në tri kompozime.
(2) Me perjashtim nga paragrafi (1) i ketij neni, një rea-

lizuesi nga kategoria " yje" gjate vitit mund t’i perkrahen 
më së shumti dy kompozime.

(3) Kompozimet e zgjedhura në konkurs në kategorite 
"talente", "realizues i afirmuar", "realizues i shquar",  "reali-
zues superior", "kompozime me të cilat afirmohen vlerat fa-
miljare në shoqeri ose familjet me shume femije" dhe "kom-
pozime me të cilat afirmohet historia e Maqedonise" finan-
cohen  me mjete në shume prej 3000 euro, nga të cilat 1500 
euro jane për krijimin e kompozimit dhe për perpunim të 
audioincizimit të kompozimit, kurse 1500 euro jane për per-
punim të videoincizimit për kompozimin.

(4) Kompozimi nga kategoria "kompozime për femije" 
financohet me mjete në shume prej 400 euro të dedikuara 
për krijimin e kompozimit dhe për perpunim të audioincizi-
mit për kompozimin. 
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(5) Kompozimi nga kategoria "yje" financohet me mje-
te në shume prej 4500 euro, nga të cilat 3000 euro jane për 
krijimin e kompozimit dhe për perpunimin e audioincizimit 
të kompozimit, kurse 1 500 euro jane për perpunim të vide-
oincizimit për kompozimin.

(6) Mjetet  nga paragrafet (3), (4) dhe (5) të ketij neni 
perllogariten në kundervlere me denare sipas kursit të me-
sem të Bankes Popullore të Republikes së Maqedonise, de-
ri në diten e pagimit të mjeteve.

Lista nga e cila zgjidhet Komisioni

Neni 15
(1) Drejtori i Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i 

Maqedonise-Shkup nepermjet thirrjes publike perpilon liste 
prej 50 personave, autore të veprave muzikore (muzike, 
tekst dhe aranzhman), realizues, producente të audioincizi-
mit, perkatesisht producent të videoincizimit dhe redaktore 
muzikore në organizata  radiodifuzive nga e cila, me 
zgjedhje të rastesishme (sistem lotarie) perzgjidhen aneta-
ret e Komisionit që do të marre pjese në proceduren për 
vendimmarrje në konkurs (në tekstin e metejme: Komisio-
ni).

(2) Për perpilimin e listes nga paragrafi (1) i ketij neni, 
Ndermarrja Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-Shkup 
në janar në vitin rrjedhes shpall thirrje publike.

(3) Thirrja publike shpallet në mjetet për informim pub-
lik dhe në ueb faqen e Ndermarrjes Publike Radiotelevizio-
ni i Maqedonise-Shkup dhe zgjat 30 dite nga dita e shpall-
jes. 

(4) Thirrja publike shpallet në së paku gjysmen e faqes, 
në dy gazeta që botohen në gjuhen maqedonase dhe në një 
nga gazetat që botohen në gjuhen që e flasin së paku 20% 
nga qytetaret të cilet flasin gjuhen zyrtare të ndryshme nga 
gjuha maqedonase.

(5) Për anetare të listes, mund të zgjidhen autor, realizu-
es, producente të audioincizimeve, perkatesisht producente 
të videoincizimeve dhe redaktore muzikore në organizata 
radiodifuzive që i plotesojne kriteret  në vijim:

a) për autor - të kete krijuar si autor i muzikes, perkate-
sisht autor i tekstit, perkatesisht  autor i aranzhmanit, së pa-
ku 20 kompozime, perkatesisht tekste, perkatesisht aranzh-
mane;

b) për realizues - të kete realizuar së paku 10 singla; 
v) për producentet e audioincizimit, perkatesisht për 

producentet e videoincizimit-të kete prodhuar së paku dy al-
bume, perkatesisht të kete prodhuar së paku 20 videoincizi-
me dhe

g) për redaktore muzikore - të kene pervoje pune si re-
daktor muzikor në organizate radiodifuzive prej së paku pe-
se vitesh.

(6) Kandidatet për anetare të listes, zgjidhen sipas prin-
cipit të ndarjes së pikeve dhe perparesi ka kandidati i cili 
ka realizuar numer më të madh të pikeve.

(7) Keshilli Drejtues i Ndermarrjes Publike Radiotelevi-
zioni i Maqedonise - Shkup me akt të pergjithshem i perca-
kton menyren e ndarjes së pikeve dhe kryerjen e zgjedhjes 
së anetareve të listes. 

Komisioni për zgjedhje për konkursin

Neni 16
(1) Në Komision jane anetare prej pese deri në shtate 

anetar, të zgjedhur me zgjedhje të rastesishme (sistem lota-
rie) nga lista nga neni 15 paragrafi (1) i ketij ligji, dy orë pa-
ra se të filloje vendimmarrja për konkursin. Anetaret e Ko-

misionit për zgjedhjen e tyre njoftohen me poste të shpejte. 
Nese dikush nga anetaret për arsye personale nuk mund të 
marre pjese në vendimmarrje, zgjidhet anetar i ri me 
zgjedhje të rastesishme (sistem lotarie) nga lista e nenit 15 
paragrafi (1) të ketij ligji. 

(2) Komisioni vendos për konkursin në afat prej 24 ore-
ve duke llogaritur nga ora e fillimit të procedures për ven-
dimmarrje për konkursin.

(3) Anetareve të Komisionit për punen  e kryer u takon 
kompensim individual në para në shume prej 10 000 dena-
re, për konkurs.

Fusheveprimi i punes së Komisionit

Neni 17
(1) Për kompozimet e dorezuara në kategorite "talente", 

"realizues i afirmuar", "realizues  i shquar" dhe "realizues 
superior", Komisioni:

- i shqyrton fleteparaqitjet e dorezuara në konkurs,
- percakton  nese realizuesit i plotesojne kushtet e perca-

ktuara me kete ligj për kategorine për të cilen  realizuesi ka 
parashtruar kerkese,

- jep mendim profesional për kualitetin e kompozimit 
duke pasur parasysh kualitetin e muzikes, tekstit dhe 
aranzhmanit dhe 

- dorezon te drejtori i Ndermarrjes Publike Radiotelevi-
zioni i Maqedonise -Shkup propozim të realizuesve të cilet 
propozohet të pranohen për konkursin.

(2) Për kompozimet e dorezuara në kategorine "kompo-
zime me të cilat promovohen vlerat familjare në shoqeri 
ose  familjet me shume femije" dhe kategorine "kompozi-
me me të cilat  afirmohet historia e Maqedonise", Komisio-
ni konstaton nese kompozimi i ploteson kushtet nga neni 9 
perkatesisht neni 10 i ketij ligji, jep mendim profesional 
për kualitetin e  kompozimit duke pasur parasysh kualitetin 
e muzikes, tekstin dhe aranzhmanin  dhe dorezon te drejto-
ri i Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-
Shkup propozim të realizuesve të cilet propozohet të prano-
hen për konkursin.

(3) Kualiteti i çdo kompozimi nga paragrafet (1) dhe 
(2) të ketij neni vleresohet me pike prej një deri në dhjete. 

(4) Për kompozimet nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij 
neni në dy konkurset e para do të perkrahen më së shumti 
deri në 28 kompozime, e në konkursin e trete dhe të katert 
nga  33 kompozime.

(5) Për kompozimet e dorezuara në konkurs në kategori-
ne "yje", Komisioni i shqyrton kerkesat e dorezuara në kon-
kursin dhe në baze të sistemit të ndarjes së pikeve nga neni 
8 paragrafet (3), (4) dhe (5) të ketij ligji, dorezon te drejtori 
i Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-
Shkup propozim të realizuesve të cilet propozohet të prano-
hen për konkursin edhe atë për më së shumti shtate realizu-
es për konkurs. 

(6) Për kompozimet e dorezuara në konkurs në kategori-
ne "kompozime për femije" Komisioni percakton nese kom-
pozimet e dorezuara i plotesojne kushtet nga neni 11 i ketij 
ligji, jep mendim profesional për kualitetin e kompozimit 
duke pasur parasysh kualitetin  e muzikes, tekstin dhe 
aranzhmanin dhe dorezon te drejtori i Ndermarrjes Publike 
Radiotelevizioni i Maqedonise -Shkup propozim kompozi-
me  të cilat propozohen të pranohen për konkursin.

(7) Për kompozimet nga paragrafi (6) të ketij neni, në 
dy konkurset e para do të perkrahen nga 12 kompozime, 
kurse në konkursin e trete dhe të katert nga 13 kompozime.
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Konflikt interesash

Neni 18
(1) Anetaret e Komisionit, para fillimit të procedures 

për vendimmarrje për konkursin, jane të obliguar të japin 
deklarate me shkrim me të cilen nën pergjegjesi të plote 
morale dhe penale deklarojne se nuk kane konflikt të intere-
save  me kerkesat e parashtruara në konkurs. 

(2) Nese anetari i Komisionit deklaron se ka konflikt të 
interesave, në vendin e tij, me sistemin e njejte të zgjedhjes 
nga neni 15 paragrafi (1) i ketij ligji, zgjidhet anetar i ri. 

(3) Nese në konkurs zgjidhet kompozimi autori i teksti-
ti të cilit, autori i muzikes, autori i aranzhmanit, realizuesi 
ose producenti i audioincizimit, perkatesisht producenti i vi-
deoincizimit ka qene anetar i Komisionit që ka kryer  
zgjedhje, zgjedhja për atë kompozim do të anulohet.

(4) Në rastin nga paragrafi (3) i ketij neni, realizuesi 
eshte i obliguar që në afat prej 60 ditesh duke llogaritur nga 
dita e anulimit të zgjedhjes së kompozimit, t'i ktheje mjetet 
e marra.

(5) Nese në afatin nga paragrafi (4) të ketij neni nuk i 
kthen mjetet e marra, Ndermarrja Publike Radiotelevizioni 
i Maqedonise - Shkup kunder tij do të ngreje kontest gjyqe-
sor para gjykates kompetente. 

(6) Në rastin nga paragrafi (5) i ketij neni realizuesi 
nuk ka të drejte të marre pjese në konkurset e ardhshme në 
pajtim me kete ligj.

(7) Ndalimi për pjesemarrje në konkurset publikohet në 
ueb-faqen e Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqe-
donise - Shkup.

(8) Në rastin nga paragrafi (3) i ketij neni, autori i tek-
stit, autori i muzikes, autori i aranzhmanit ose producenti i 
audioincizimit, perkatesisht  producenti i videoincizimit, 
shlyhet nga lista nga neni 15 paragrafi (1) i ketij ligji nuk 
ka të drejte të rizgjidhet në listen nga neni 15 paragrafi (1) i 
ketij ligji.

Ndarja e mjeteve

Neni 19
(1) Nese në konkurs, në ndonje nga kategorite nga neni 

3 paragrafi (3) i ketij ligji, jane paraqitur më pak kompozi-
me ose behet zgjedhje e numrit më të vogel të kompozime-
ve, mjetet tjera të dedikuara për atë konkurs dhe për atë ka-
tegori të kompozimeve, ndahen në kategori tjeter në të ci-
len eshte evident numri më i madh i kompozimeve kualitati-
ve, e në pajtim me nenin 17 paragrafet (4), (5) dhe (7) të ke-
tij ligji. 

(2) Në rast të paragrafit (1) të ketij neni, vendim mira-
ton drejtori i Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqe-
donise-Shkup, në pajtim me nenin 3 paragrafi (4) të ketij 
ligji.

Vendime në lidhje me konkurset

Neni 20
(1) Drejtori i Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i 

Maqedonise - Shkup, me propozim të Komisionit, në afat 
prej tri ditesh duke llogaritur nga dita e dorezimit të propo-
zimit të Komisionit, miraton vendime për zgjedhjen e  reali-
zuesve,  perkatesisht kompozimeve të cilat jane pranuar në 
konkurs dhe realizuesve dhe kompozimeve të cilat jane re-
fuzuar në konkurs. 

(2) Vendimet nga paragrafi (1) i ketij neni, publikohen 
në ueb faqen e Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Ma-
qedonise - Shkup.

(3) Vendimet permbajne të dhena për realizuesin, për au-
toret e kompozimit, për producentin e audioincizimit dhe për 
producentin  e videoincizimit, për kategorine e kompozimit 
dhe për anetaret e Komisionit që ka konstatuar se jane  plote-
suar kushtet  në pajtim me kete ligj, pas kerkesave të dorezua-
ra në konkurs dhe i ka dhene propozimet te drejtori i Nderma-
rrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-Shkup. 

Lidhja e marreveshjeve

Neni 21
(1) Në pajtim me vendimet nga neni 20 i ketij ligji, drej-

tori i Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise - 
Shkup lidh marreveshje individuale me realizuesin, perkate-
sisht me një nga autoret e kompozimit për kompozime nga 
kategoria "kompozime për femije" (në tekstin e më tejme: 
shfrytezues i mjeteve).

(2) Me marreveshjen nga paragrafi (1) i ketij neni perca-
ktohen kompozimi për të cilin ndahen mjetet, kategoria e 
realizuesit dhe kategoria e kompozimit, lartesia e mjeteve, 
dinamika dhe afati i realizimit, dorezimi i raporteve, kon-
trolli dhe mbikeqyrja e shfrytezimit me dedikim të mjeteve 
dhe ceshtje tjera me të cilat rregullohen të drejtat dhe obligi-
met e paleve kontraktuese.

(3) Shfrytezuesi i mjeteve eshte i obliguar me dedikim 
t'i shfrytezoje mjetet e marra në konkurs.

(4) Ndermarrja Publike Radiotelevizioni i Maqedonise- 
Shkup kryen kontroll të shfrytezimit me dedikim të mjete-
ve dhe e ndjek realizimin  e marreveshjes nga paragrafi (1) 
i ketij neni.

(5) Shfrytezuesi i mjeteve eshte i obliguar që në afat 
prej dy muajve, duke llogaritur nga dita e lidhjes së marre-
veshjes nga paragrafi (1) i ketij neni, te Ndermarrja Publike 
Radiotelevizioni i Maqedonise - Shkup të dorezoje audioin-
cizim të kompozimit dhe videoincizim për kompozimin, si 
dhe raport me dokumentacionin financiar për realizim të 
marreveshjes.

(6)  Nese shfrytezuesi i mjeteve  në afatin nga paragrafi 
(5) i ketij neni nuk dorezon audioincizim të kompozimit 
dhe videoincizim pper kompozimin, ai eshte i obliguar që 
në afat prej 60 ditesh t'ia ktheje mjetet e marra  Ndermarr-
jes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise - Shkup. 

(7) Nese shfrytezuesi i mjeteve në afatin nga paragrafi 
(6) i ketij neni nuk i kthen mjetet e marra, Ndermarrja Pub-
like Radiotelevizioni i Maqedonise - Shkup kunder tij do të 
ngreje kontest gjyqesor para gjykates kompetente. 

(8) Në rastin nga paragrafi (6) i ketij neni, shfrytezuesi 
i mjeteve nuk ka të drejte të marre pjese në konkurset e 
ardhshme në pajtim me kete ligj.

(9) Ndalimi për pjesemarrje në konkurset publikohet në 
ueb-faqen e Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqe-
donise - Shkup.

Neni 22
(1) Nese për kompozimin e zgjedhur në konkurs, në paj-

tim me kete ligj, në procedure gjyqesore deshmohet se esh-
te veper e huaj autoriale, realizuesi, perkatesisht autori i  
muzikes, perkatesisht autori i tekstit, perkatesisht autori i 
aranzhmanit nuk ka të drejte të marre pjese në konkurset e 
ardhshme.

(2) Ndalimi për pjesemarrje në konkurset publikohet në 
ueb-faqen e Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqe-
donise - Shkup.

(3) Në rastin nga paragrafi (1) i ketij neni, realizuesi, 
perkatesisht autori eshte i obliguar që në afat prej 60 ditesh 
nga dita e plotfuqishmerise së aktgjykimit nga paragrafi (1) 
i ketij neni, t'i ktheje mjetet e marra për kompozimin.
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Raporti vjetor i punes

Neni 23
Ndermarrja Publike Radiotelevizioni i Maqedonise- 

Shkup në mars në vitin rrjedhes për vitin paraprak dorezon 
raport për zbatimin e ketij ligji, te Ministria e Kultures dhe te 
Qeveria e Republikes së Maqedonise. Raporti permban të 
dhena programore dhe financiare të cilat dalin nga perkrahja 
e produksionit muzikor vendor gjate zbatimit të ketij ligji.

Mbikeqyrja

Neni 24
Mbikeqyrje mbi zbatimin e dispozitave të ketij ligji, kr-

yen Ministria e Kultures.

Dispozita kalimtare dhe të fundit

Neni 25
Keshilli Drejtues i Ndermarrjes Publike Radiotelevizio-

ni i Maqedonise- Shkup do ta miratoje aktin nga neni 15 pa-
ragrafi (7) i ketij ligji, në afat prej 30 ditesh nga dita e hyr-
jes në fuqi e ketij ligji.

Neni 26
Konkursi i pare në pajtim me kete ligj do të shpallet në 

janar 2014.

Neni 27
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise", kurse do 
të zbatohet nga 1 janari 2014 deri më 31 dhjetor 2023.

__________
2840.

Врз основа на членовите 76 став 1 и 68 став 2 од 
Уставот на Република Македонија и членовите 118 
став 5 и 119 став 1 од Деловникот на Собранието на Ре-
публика  Македонија, Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на  26 август  2013 годи-
на, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КО-
МИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 
на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 94/11, 
103/11, 129/11, 146/11, 176/11, 166/12 и 79/13), во точка-
та I потточка 4 Комисија за политички систем и односи 
меѓу заедниците  под в) за членови во точката 12 зборо-
вите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите: „Ор-
хан Ибраими“. 

Во потточката 5 Комисија за надворешна политика 
под г) за заменици на членовите во точката 12  зборови-
те: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите: „Беким 
Фазлиу“.

Во потточката 6 Комисија за европски прашања под 
в) за членови во точката 12  зборовите: „Зиадин Села“ 
се заменуваат со зборовите: „Беким Ќоку“. 

Во потточката 10 Комисија за финансирање и буџет  
под г) за заменици на членовите во точката 11 зборови-
те: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите:              
„Беким Фазлиу“, а во точката 12  зборовите: „Изет Зеќи-
ри“ се заменуваат со зборовите: „Наџи Џелили“.

Во потточката 11 Комисија за економски прашања  
под г) за заменици на членовите во точката 9  зборови-
те: „Зиадин Села" се заменуваат со зборовите: „Беким 
Ќоку“, а во точката 10  зборовите: „Изет Зеќири“ се за-
менуваат со зборовите: „Наџи Џелили“.

Во потточката 12 Комисија за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство под г) за заменици на членовите 
во точката 10)  зборовите: „Беким Фазлиу“ се заменува-
ат со зборовите: „Беким Ќоку“.

Во потточката 14 Комисија за образование, наука и 
спорт под в) за членови во точката 12 зборовите: „Изет 
Зеќири“ се заменуваат со зборовите: „Фламуре Демири 
Креци“. Под г) за заменици на членовите во точката 12 
зборовите: „Мерал Узеири-Ферати“ се заменуваат со 
зборовите: „Беким Ќоку“.

Во потточката 15 Комисија за култура  под в) за чле-
нови во точката 10 зборовите: „Мерал Узеири-Ферати“ 
се заменуваат со зборовите: „Беким Ќоку“.

Во потточката 16 Комисија за здравство под в) за 
членови во точката 10 зборовите: „Зиадин Села“ се за-
менуваат со зборовите: „Мерал Узеири-Ферати“. Под 
г) за заменици на членовите во точката 10 зборовите: 
„Мерал Узеири-Ферати“ се заменуваат со зборовите: 
„Беким Ќоку“.

Во потточката 18 Комисија за локална самоуправа 
под в) за членови  во точката 12 зборовите: „Беким Фаз-
лиу“ се заменуваат со зборовите: „Беким Ќоку“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3210/1 Претседател
26 август 2013 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

_________
2841.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и членовите 18 и 19 од Одлуката за ос-
новање делегации, пратенички групи и други облици 
на остварување на меѓународна соработка на Собрание-
то на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 91/11), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26 2013 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО ПАРЛАМЕНТИТЕ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗ-
БОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРА-
ТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ЗА СОРАБОТКА СО 

ПАРЛАМЕНТИТЕ НА ДРУГИ ДРЖАВИ

Член 1
Во Одлуката за основање на пратенички групи на 

Собранието на Република Македонија за соработка со 
парламентите на други држави и избор на претседатели 
и членови на пратеничките групи на Собранието на Ре-
публика Македонија за соработка со парламентите на 
други држави („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 129/11, 146/11, 176/11, 166/12, 13/13 и 79/13), 
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во членот 3 точка 1 Пратеничка група на Собранието 
на Република Македонија за соработка со Парламентот 
на Република Австрија под б) членови во точката 5. збо-
ровите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите: „Бе-
ким Ќоку“.

Во точката 7 Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Бугарија под б) членови во точката 5  зборо-
вите: „Изет Зеќири“ се заменуваат со зборовите: „Наџи 
Џелили“.

Во точката 10 Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Грција под б) членови во точката 4 зборови-
те: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите: „Садије 
Илјази“.

Во точката 15 Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Ирска под б) членови во точката 4 зборовите: „Зијадин 
Села“ се заменуваат со зборовите: „Беким Ќоку“.

Во точката 21 Пратеничка група на Собранието на Ре-
публика Македонија за соработка со Парламентот на Репуб-
лика Косово под б) членови во точката 7 зборовите: „Изет 
Зеќири“ се заменуваат со зборовите: „Наџи Џелили“.

Во точката 26 Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна 
Ирска под б) членови во точката 4 зборовите: „Зиадин 
Села“ се заменуваат со зборовите: „Садије Илјази“.

Во точката 45 Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Кралството Шведска под б) членови во точката 5  збо-
ровите: „Изет Зеќири“ се заменуваат со зборовите: „На-
џи Џелили“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3211/1 Претседател
26 август 2013 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

_________
2842.

Врз основа на членот  68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и членот 3 од Законот за Комитетот 
за односи меѓу заедниците („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 150/2007), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на  26 август 
2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА  
ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДНОСИ МЕЃУ 

ЗАЕДНИЦИТЕ

I. Во Одлуката за избор на членови на Комитетот за 
односи меѓу заедниците („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 129/11 и 79/13 ), во точката I. али-
неја 2 од редот на пратениците Албанци во потточката 
6 зборовите: „Зијадин Села“ се заменуваат со зборови-
те: „Беким Фазлиу“, а во потточката 7 зборовите: „Изет 
Зеќири“ се заменуваат со зборовите: „Наџи Џелили“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3212/1 Претседател
26 август 2013 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

_________
2843.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и членот 3 од Одлуката за основање 
Национален совет за евроинтеграции („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 140/2007 и 91/11), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26 август  2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ 
И ЗАМЕНИЦИ-ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ 

СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

I. Во Одлуката за именување на претседател, пот-
претседател, членови и заменици-членови на Национал-
ниот совет за евроинтеграции („Службен весник на Ре-
публика  Македонија“ број 103/11,  176/11  и  79/13), во 
точката I под в) за членови во алинејата 14 зборовите: 
„Зоран Алексов“ се заменуваат со зборовите: „Илчо За-
хариев“.

Под г) за заменици-членови во алинејата 4 зборови-
те: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите „Орхан 
Ибраими“, а во алинејата 7 зборовите: „Хајрије Миси-
ми“ се заменуваат со зборовите: „Неџати Јакупи“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3213/1 Претседател
26 август 2013 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

_________
2844.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и членовите 2 и 4 од Одлуката за осно-
вање делегации, пратенички групи и други облици на 
остварување на меѓународна соработка на Собранието 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“  бр. 91/11), Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 26 август 2013 
година,  донесе 

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ-ЧЛЕНОВИ НА ДЕ-
ЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРА-
НИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 

СОРАБОТКА ВО ЕВРОПА (ПС ОБСЕ)

1. Во  Одлуката за избор на шеф, членови и замени-
ци-членови на Делегацијата на Собранието на Републи-
ка Македонија во Парламентарното собрание на Орга-
низацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС 
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ОБСЕ), („Службен весник на Република Македонија“  
број 94/11), во точката 1.  под б) за членови на Делега-
цијата во алинејата 2 зборовите: „Зиадин Села“ се заме-
нуваат со зборовите „Беким Фазлиу“.

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3216/1 Претседател
26 август 2013 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

_________
2845.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и членот 3 од Одлуката за основање на 
Делегација на Собранието на Република Македонија во 
Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијаци-
ја („Службен весник на Република Македонија“ број 
88/2004), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 26 август 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНО-
ВИ И ЗАМЕНИЦИ-ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈА-
ТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНИОТ КОМИТЕТ ЗА 

СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседател, потпретсе-
датели, членови и заменици-членови на Делегацијата 
на Собранието на Република Македонија во Парламен-
тарниот комитет за стабилизација и асоцијација 
(„Службен весник на Република Македонија“ број  
103/11 и 79/13) во точката I под в) за членови  во точка-
та 8 зборовите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборо-
вите: „Беким Фазлиу“, а за заменици-членови во точка-
та 8 зборовите: „Беким Фазлиу“ се заменуваат со зборо-
вите: „Орхан Ибраими“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3217/1 Претседател
26 август 2013 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

_________
2846.

Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот 
за  државните награди („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/2006, 54/2007 и 74/12), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 26 
август 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „МИТО

ХАЏИ ВАСИЛЕВ ЈАСМИН“

I. Се разрешуваат досегашниот претседател и члено-
вите на Одборот за доделување на државната награда 
„Мито Хаџи Василев Јасмин“:

а) претседателот
проф. д-р Веле Смилевски и

б) членовите:
1. Лилјана Ѓоргиева;
2. Елизабета Велјановска;
3. Лидија Богатинова;
4. Горан Момировски;
5. Беќим Мурати;
6. Решат Камбери;
7. Аднан Хајдари;
8. Ивона Талевска;
9. Слаѓана Димишковска;
10. Димитар Чулев;
11. Димитар Ратајковски и
12. Зоран Фидановски.

II. За претседател и членови на Одборот за доделу-
вање на државната награда „Мито Хаџи Василев Јас-
мин“ се именуваат:

  а) за претседател
  д-р Марко Китевски, од Институтот за македонска 

литература и

б) за членови:
1. Нове Цветановски, публицист;
2. Душко Арсовски, новинар во Македонската теле-

визија;
3. Тони Цифровски, новинар во Македонското ра-

дио;
4. Дарко Јаневски, новинар во Дневник;
5. Мухамет Зекири, новинар во Алсат М;
6. Решат Камбер, новинар во МРТВ- Радио Скопје;
7. Аднан Ајдари, новинар во МРТВ- Втор програм-

ски сервис;
8. Ѓорѓи Томиќ, новинар во Канал 5;
9. Слаѓана Димишкова, новинар во Нова Македонија;
10. Елизабета Арсоска, новинар во Вечер;
11. Иван Кузмановски, новинар во Сител и
12. Елизабета Мемиќ, новинар во МТВ.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3224/1 Претседател
26 август 2013 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

_________
2847.

Врз основа на членот 11 од Законот за државната 
статистика („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 54/97,  21/2007, 51/11 и 104/13), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 26 
август 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА 

СОВЕТОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

I. Се разрешува членот на Советот за статистика на 
Република Македонија

Фати Исени.
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II. За член на Советот за статистика на Република 
Македонија се именува

Фатмир Изаири, градоначалник на општина Желино.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3225/1 Претседател
26 август 2013 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

_________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2848.

Врз основа на член 383 став 1 точка 1 од Законот за 
трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата 
на Република Македонија, во својство на Собрание на 
Акционерското друштво за изградба и стопанисување 
со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката - Скопје, на седницата одржана на 
20.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА

- СКОПЈЕ

Член 1
Во Статутот на Акционерското Друштво за изград-

ба и стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.50/2011 и 75/2011) во 
член 33 став 3 процентот „15%“ се заменува со процен-
тот „5%“, a зборовите: „една петтина“ се заменуваат со 
зборовите: „една десеттина“.

Член 2
Се овластува Одборот на директори на Акционер-

ското друштво за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за Република-
та - Скопје да подготви пречистен текст на Статутот на 
Акционерското друштво за изградба и стопанисување 
со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката.      

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, a ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр.41-5615/1 Заменик на претседателот
20 август 2013 година на Владата на Република

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

__________

2849.
Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата 
на Република Македонија, во својство на Собрание на 
Акционерското друштво за изградба и стопанисување 
со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката - Скопје, на седницата одржана на 
20.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОД ОД 
1.01.2012 ДО 31.12.2012 ГОДИНА НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИ-
СУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛО-
ВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 

- СКОПЈЕ

Член 1
Co оваа одлука се одобрува Годишната сметка и фи-

нансиските извештаи за период од 1.1.2012 година до 
31.12.2012 година на Акционерското друштво за изград-
ба и стопанисување со станбен простор и со деловен про-
стор од значење за Републиката - Скопје, ревидирани од 
овластен ревизор, усвоени со Одлука бр.02-2369/2-2 од 
25.2.2013 година и Одлука бр.02-8610/4 од 26.7.2013 го-
дина на Одборот на Акционерското друштво.

Член 2
Co денот на влегуваље во сила на оваа одлука, пре-

станува да важи Одлуката за одобрување на Годишната 
сметка и финансиските извештаи за период од 1.1.2012 
до 31.12.2012 година на Акционерското друштво за из-
градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката - Скопје 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
104/2013).

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр.41-5615/3 Заменик на претседателот
20 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА

2850.
Врз основа на член 40 став 3 од Законот  за основно 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 
51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), министерот за образование 
и наука, донесе

К А Л Е Н Д А Р
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2013/2014

ГОДИНА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1
Со овој календар се утврдува организирањето на 

учебната година во основните училишта согласно про-
грамските целини во наставната година: полугодие, 
други форми на воспитно образовна дејност и ученич-
ки одмор за учебната 2013/2014 година.

Член 2
Учебната година во основните училишта почнува 

на 2 септември 2013 година,  а завршува на 29 август 
2014 година.

Наставната година започнува на 2 септември 2013 
година и завршува на 10 јуни 2014 година.

Член 3
Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 

и II полугодие. 
Првото полугодие започнува на 2 септември 2013 

година и завршува на 30 декември 2013 година. 
Второто полугодие започнува на 20 јануари 2014 го-

дина и завршува на 10 јуни 2014 година.

Член 4
Во текот на учебната година учениците користат 

зимски и летен одмор.
Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2013 го-

дина и завршува на 17 јануари 2014 година.
Летниот одмор започнува на 11 јуни 2014 година и 

завршува на 29 август 2014 година.

Член 5
Основните училишта во времето од 11 јуни до 17 ју-

ни 2014 година организираат дополнителна настава, по-
правни испити и одделенски испити, а од 11 август до 
22 август 2014 година организираат подготвителна на-
става, консултации и други форми на помош за учени-
ците кои треба да полагаат поправни испити и одделен-
ски испити и ги спроведуваат истите.

                                         
Член 6

Екстерното проверување на постигањата на успехот 
на учениците од четврто до осмо одделение се органи-
зира и спроведува на крајот на наставната година.

Член 7
Воспитно-образовната работа за учениците се орга-

низира во текот на целата работна недела.

Член 8
Во текот на наставната година во основните учили-

шта се остваруваат 180 наставни денови.

Член 9
На денот на училиштето се организираат културни, 

спортски и други манифестации.

Традиционалниот ден на просветата за припадници-
те на заедниците кои следат настава на јазик различен 
од македонскиот јазик се одбележува со организирање 
на културни и други манифестации.

Член 10
Работните денови кога се изведуваат ученичките ек-

скурзии и Денот на дрвото/Денот на еколошката акција 
на младите во Република Македонија, денот на учили-
штето и традиционалниот ден на просветата за припад-
ниците на заедниците кои следат настава на јазик разли-
чен од македонскиот јазик, се наставни денови кога се 
изведуваат посебни програми.

Член 11
Со денот на влегувањето во сила на овој календар 

престанува да важи Календарот за организација на 
учебната 2012/2013 година во основните училишта 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.104/12).

Член 12
Овој календар влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 2 септем-
ври 2013 година.

Бр. 19-11198/1 Министер
26 август 2013 година за образование и наука,

Скопје Спиро Ристовски, с.р.
__________

2851.
Врз основа на член 23 став 3 од Законот  за средно-

то образование  („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 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, 6/12, 
100/12 и 24/13), министерот за образование и наука,до-
несе

К А Л Е Н Д А Р
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГО-

ДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА

Член 1
 Со овој календар се утврдува организирањето на 

учебната година во јавните средни училишта согласно 
програмските целини во наставната година: полугодие, 
други форми на воспитно образовна дејност и ученич-
ки одмор за учебната 2013/2014 година.

Член 2
Учебната година во јавните средни училишта почну-

ва на 2 септември 2013 година, а завршува на 29 август 
2014 година.

Наставната година започнува на 2 септември 2013 
година и завршува на 10 јуни 2014 година, освен за уче-
ниците од завршната година од гимназиското образова-
ние, стручното образование со четиригодишно и триго-
дишно траење на образованието, уметничкото образова-
ние и средното четиригодишно стручно образование за 
ученици со посебни образовни потреби  за кои редовна-
та настава завршува на 20 мај 2014 година.  

Член 3
Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 

и II полугодие. 
Првото полугодие  започнува  на  2  септември 2013 

година и завршува на 30 декември 2013 година. 
Второто полугодие започнува на 20 јануари 2014 го-

дина и завршува на 10 јуни 2014 година.
Член 4
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Во текот на учебната година учениците користат 
зимски и летен одмор.

Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2013 го-
дина и завршува на 17 јануари 2014 година.

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2014 година и 
завршува на 29 август 2014 година.

Член 5
Јавните средни училишта, за учениците од завршни-

те години на средното образование, во времето од 21 
мај до 30 мај и од 16 јуни до 30 јуни 2014 година орга-
низираат подготвителна настава, консултации и други 
форми на помош за учениците кои треба да полагаат по-
правни испити, испит на годината, дополнителни испи-
ти, испити  за побрзо напредување, матурски и заврш-
ни испити.

Јавните средни училишта во времето од 12 jуни до 
18 јуни 2014 година и од 11 август до 15 август 2014 го-
дина организираат подготвителна настава, консулта-
ции и други форми на помош за учениците кои треба 
да полагаат поправни испити, испит на годината, допол-
нителни испити и испити  за побрзо напредување.

Член 6
Екстерното проверување се врши на крајот од на-

ставната година, освен за учениците од завршната годи-
на на средното образование, за кои екстерното проверу-
вање се врши по завршувањето на првото полугодие 
најдоцна до крајот на февруари 2014 година. 

Член 7
Екстерните испити од државната матура во гимнази-

ското, уметничкото и во четиригодишното стручно 
образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат 
во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и 
литература, односно турски јазик и литература на 11 ју-
ни 2014 година со почеток во 10 часот

- математика, естетика, филозофија, англиски јазик, 
француски јазик, германски јазик, односно руски јазик 
на 14 јуни 2014 година со почеток во 10 часот

За учениците кои во јунскиот испитен рок не поло-
жиле дел или сите испити од државната матура или од 
оправдани причини не полагале државна матура или 
дел од државната матура во јунскиот испитен рок, се 
организира втор испитен рок во август во следните тер-
мини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и 
литература, односно турски јазик и литература на 12 
август 2014 година со почеток во 10 часот

- математика, естетика, филозофија, англиски јазик, 
француски јазик, германски јазик, односно руски јазик 
на 14 август 2014 година со почеток во 10 часот

Интерните испити од изборниот дел на државната 
матура се спроведуваат во термини утврдени од учи-
лишната матурска комисија на предлог на соодветните 
училишни предметни комисии и тоа:

- во јунскиот испитен рок во времето од 16 до 30 ју-
ни 2014 година и  

- во августовскиот испитен рок во времето од 18 до 
23 август 2014 година.

Презентацијата и одбраната на проектната задача се 
реализира во периодот од:

- од 20 март до 30 април 2014 година и
- од 15 август до 22 август 2014 година.

Член 8
Училишната матура во гимназиското образование, 

училишната матура во уметничкото образование и за-
вршниот испит во четиригодишното стручно образова-
ние се спроведуваат во два испитни рока и тоа: јуни и 
август.

Во јунскиот испитен рок: 

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, 
албански јазик и литература, односно турски јазик и ли-
тература) на 16 јуни 2014 година со почеток во 9 часот. 

Во августовскиот испитен рок:
- задолжителен дел (македонски јазик и литература, 

албански јазик и литература, односно турски јазик и ли-
тература) на 15 август 2014 година со почеток во 9 ча-
сот.

Испитот од изборниот дел на училишната матура 
во гимназиското и во уметничкото образование, испи-
тот од изборниот дел на завршниот испит во четириго-
дишното стручно образование и проектната задача се 
спроведуваат во термини утврдени од училишната ма-
турска комисија на предлог на соодветните училишни 
предметни комисии и тоа:

- во јунскиот испитен рок во времето од 16 до 30 ју-
ни 2014 година и  

- во августовскиот испитен рок во времето од 18 до 
23 август 2014 година.

Член 9
Завршниот испит во тригодишното стручно образо-

вание се спроведува во три испитни рока и тоа: јуни, 
август и јануари.

Во јунскиот рок: 
- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 16 ју-
ни 2014 година со почеток во 9 часот

Во августовскиот рок:
- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 15 
август 2014 година со почеток во 9 часот.

Во јануарскиот рок- за време на зимскиот одмор на 
учениците.

Индивидуалната практична работа во тригодишно-
то стручно образование се спроведува во термини утвр-
дени од училишната матурска комисија на предлог на 
соодветните училишни предметни комисии.

Член 10
Воспитно-образовната работа за учениците се орга-

низира во текот на целата работна недела.

Член 11
Во текот на наставната година во јавните средни 

училишта во завршната година на образованието се ос-
тваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите оста-
нати години на образование се остваруваат најмалку 
180 наставни денови.

Член 12
На денот на училиштето се организираат културни, 

спортски и други манифестации.
Традиционалниот ден на просветата за припадници-

те на заедниците кои следат настава на јазик различен 
од македонскиот јазик се одбележува со организирање 
на културни и други манифестации.

Член 13
Работните денови кога се изведуваат ученичките ек-

скурзии, Денот на дрвото/ Денот на еколошката акција 
на младите во Република Македонија,  денот на учили-
штето и традиционалниот ден на просветата за припад-
ниците на заедниците кои следат настава на јазик разли-
чен од македонскиот јазик, се наставни денови кога се 
изведуваат посебни програми.

Член 14
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Феријалната практика се остварува во зависност од 
специфичноста на образовниот профил и се изведува за 
време на летниот одмор на учениците.

Член 15
Со денот на влегувањето во сила на овој календар 

престанува да важи Календарот за организација на учеб-
ната 2012/2013 година во јавните средни училишта 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.104/12).

Член 16
Овој календар влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 2 септем-
ври 2013 година.

Бр. 19-11199/1 Министер
26 август 2013 година за образование и наука,

Скопје Спиро Ристовски, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО

2852.
Врз основа на член 56 став (5) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 157/10, 53/11 и 1/12) директорот на Агенци-
јата за храна и ветеринарство во согласност со министе-
рот за здравство и министерот за животна средина и 
просторно планирање донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 
ГМО ХРАНА, ОЗНАЧУВАЊЕТО И БАРАЊАТА ЗА 
СЛЕДЛИВОСТ НА ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВО-
ДИ КОИ СОДРЖАТ ГМО ХРАНА ИЛИ СЕ СОСТА-
ВЕНИ ОД ГМО И БАРАЊАТА ЗА СЛЕДЛИВОСТ 

НА ХРАНАТА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ГМО (*)

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат  посебните бара-

ња за безбедност на ГМО храна, означувањето и бара-
њата за следливост на прехранбените производи кои 
содржат ГМО храна или се составени од ГМО и бара-
њата за следливост на храната произведена од ГМО.

Член 2

*   Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) 
број 1829/2003 од 22 септември 2003 година за генетски модифи-
цирана храна и храна за животни, CELEX број 32003R1829, изме-
нета и дополнета со Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 1981/2006 
од 22 декември 2006 година за деталните правила за имплементи-
рање на член 32 од Регулативата (ЕЗ) бр. 1829/2003 на Европски-
от парламент и на Советот во врска со референтна лабораторија 
на Заедницата за генетски модифицирани организми, број 
32006R1981, Регулативата (ЕЗ) бр. 298/2008 на Европскиот парла-
мент и на Советот од 11 март 2008 година за изменување на Регу-
лативата (ЕЗ) бр. 1829/2003 за генетски модифицирана храна и 
храна за животни, во однос на овластувањата за спроведување до-
делени на Комисијата, број 32008R0298; и со Регулативата (ЕЗ) 
број 1830/2003 од 22 септември 2003 година за следливост и озна-
чување на генетски модифицирани организми и следливост на 
прехранбени производи и храна за животни произведени од генет-
ски модифицирани организми и измена на на Директивата (ЕЗ) 
број 18/2001, број 32003R1830 изменета и дополнета со Регулати-
вата (ЕЗ) бр. 1137/2008 на Европскиот парламент и на Советот од 
22 Октомври 2008 за усвојување на голем број на инструменти 
кои се предмет на постапката утврдена во член 251 од Договорот 
за Одлуката на Советот 1999/468/ЕЗ, во однос на регулаторната 
постапка со контрола - адаптација на регулаторната постапка со 
контрола - дел еден, број 32008R1137.

Одредбите на овој правилник треба  да: 
(а) овозможат основа за обезбедување високо ниво 

на заштита на живот и здравјето на луѓето, интересите 
на потрошувачите и на животната средина во однос на 
генетски модифицираната храна, истовремено обезбе-
дувајќи ефективно функционирање на пазарот; 

(б) утврдат постапки за контролирање на генетски 
модифицирана храна; 

(в) утврдат барања за означување на генетски моди-
фицирана храна и

(г) утврдат правила за следењето на производите 
кои се состојат или содржат генетски модифицирани 
организми (во понатамошниот текст – „ГМО“) и храна 
произведена од ГМО, со цел да се олесни означува-
њето, набљудувањето на влијанието врз животната сре-
дина и каде што е соодветно, врз здравјето и спроведу-
вањето на соодветни мерки за управување со ризик 
вклучувајќи, ако е неопходно, повлекување на произво-
дите.

Член 3
(1) Одредбите од овој правилник се применуваат 

на: 
1) ГМО кои се користат како храна за луѓето; 
2) храна што содржи или се состои од ГМО и 
3) храна произведена од или што содржи состојки 

произведени од ГМО. 
(2) Одредбите од овој  правилник се применуваат и 

во сите фази на ставање во промет на:
1) производите кои се состојат, или содржат ГМО и
2) храна произведена од ГМО,  
(3) Директорот на Агенцијата за храна и ветеринар-

ство  може да одреди дали одредена храна е опфатена 
со одредбите на овој правилник по спроведената поста-
пка од страна на Европската Комисија со која комисија-
та е овластена да постапува за работи кои се однесува-
ат на безбедност на храна и ветеринарна политика.

       
Член 4

Одредбите на овој правилник не се применуваат на 
медицинските препарати за хумана и ветеринарна упот-
реба одобрени во согласност со Законот за лековите и 
медицинските помагала и Законот за ветеринарно ме-
дицински препарати1.

Член 5
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење:
1) „оператор“ е физичко или правно лице одговорно 

да обезбеди дека барањата од овој правилник се испол-
нети во рамките на бизнисот со храна под негова кон-
трола; 

2) „генетски модифициран организам за употреба 
во храна“ значи ГМО што може да се користи како хра-
на или како суровина  за производство на храна; 

3) „произведен од ГМО“ значи нешто што е доби-
ено, целосно или делумно, од ГМО-и, но не содржи и 
не се состои од ГМО; 

4) „контролен примерок“ значи ГМО или негов ге-
нетски материјал (позитивен примерок) и родителски 
организам или негов генетски материјал што се корис-
тел за генетска модификација (негативен примерок); 

5) „конвенционален двојник“ значи слична храна, 
што се произведува без помош на генетска  модифика-
ција и за која постои добро позната историја на безбед-
на употреба; 

7) „следливост“ значи можноста да се следат ГМО 
или производите произведени од ГМО во сите фази на 
нивниот пласман на пазарот преку производните и дис-
трибуциските ланци;
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8) „единствен идентификатор“ значи едноставен ну-
мерички или алфанумерички код кој служи за иденти-
фикација на ГМО врз основа на дозволената трансфор-
мација од која е настанат и ако средствата за добивање 
на специфичната информација се релевантни за тој 
ГМО;

9) „првата фаза на ставањето во промет на произво-
дот“ значи првичната трансакција во ланецот на произ-
водство и дистрибуција, кога производот е достапен за 
трета страна и

10) „производ“ е препарат што се состои од или сод-
ржи ГМО или комбинација од ГМО, којшто е пласиран 
на пазарот.

Член 6
(1) ГМО како храна за луѓето или како храна утврде-

на во член 3 став (1) точки (2) и ( 3) од овој правилник 
не треба да се одобри доколку барателот на одобрение-
то за ставање во промет на производот од групата на 
ГМО храна не приложи соодветна документација дека 
се исполенти барањата од член 56 став (1) од Законот 
за безбедност на храната2. 

(2) Одобрувањето, одбивањето, обновувањето, изме-
нувањето, или укинувањето на одобрението за ставање 
во промет на производот од групата на ГМО храна се 
врши согласно одредбите на  овој правилник и Правил-
никот за начинот и постапката за издавање на одобре-
ние, нејзиното времетраење, потребната документација 
и висината на трошоците во постапката за издавање 
одобрение за ставање во промет на производот од гру-
пата на ГМО храна. 

(3) Барателот на одобрението од став (1), носителот 
на одобрението или негов застапник, треба да има се-
диште во Република Македонија.

(4) Одобрението за ставање во промет на произво-
дот од групата на ГМО храна  издадено согласно одред-
бите на овој правилник не треба да биде спротивно на 
одредбите од Законот за семенски и саден материјал за 
земјоделски растенија, Правилникот за запишување на 
сортата во Национална сортна листа и за водење на На-
ционална сортна листа3, Правилникот за трговија со се-
менски материјал од градинарски растенија4 и Правил-
никот за трговија со материјал за вегетативно размно-
жување на винова лоза5. 

 
Член 7

(1) По добивањето на одобрението во согласност со  
Правилникот за начинот и постапката за издавање на 
одобрение, нејзиното времетраење, потребната доку-
ментација и висината на трошоците во постапката за из-
давање на одобрение за ставање во промет на произво-
дот од групата на ГМО храна и одредбите од овој пра-
вилник, носителот на одобрението и засегнатите субјек-
ти треба да обезбедат усогласеност со сите услови или 
ограничувања што биле утврдени во одобрението и 
при тоа да обезбедат производите што не се покриени 
со одобрението да не бидат ставени во промет како 
храна. 

(2) Во случај кога по ставањето во промет треба да 
се спроведе мониторинг, носителот на одобрението тре-
ба да го спроведе истиот во смисла на  мониторинг на 
ефектите врз здравјето  на луѓето од одобрениот произ-
вод и/или мониторинг на ефектите врз животна сре-
дина, за што треба да поднесе извештаи до Агенцијата 
за храна и ветеринарство (во понатамошниот 
текст:Агенцијата) , во согласност со условите дадени 
во одобрението. 

 (3) Доколку носителот на одобрението предложи 
да ги измени условите од одобрението, поднесува бара-
ње за промена на одобрението во согласност со одред-
бите на овој правилник. 

 (4) Носителот на одобрението треба да ја информи-
ра Агенцијата за нови научни или технички информа-
ции што можат да влијаат на проценката на безбеднос-
та при употребата на храната. Особено носителот на 
одобрението е треба веднаш да ја извести Агенцијата 
за сите забрани или ограничувања одредени од Европ-
ската Унија или трети земји во која храната е ставена 
во промет. 

Член 8
(1) Одобренијата издадени согласно одредбите на 

овој правилник и  Правилникот за начинот и поста-
пката за издавање на одобрение, нејзиното времетра-
ење, потребната документација и висината на трошоци-
те во постапката за издавање на одобрение за ставање 
во промет на производот од групата на ГМО храна се 
обновуваат по истекот на  десет години од денот на из-
давањето, при што барателот на одобрението до 
Агенцијата поднесува пријава најдоцна една година 
пред истекот на датумот на одобрението. 

(2) Пријавата од став (1) на овој член треба да е 
придружена со: 

1) копија од одобрението за ставање во промет на 
храна; 

2) извештај за резултатите од мониторинг, ако е та-
ка наведено во одобрението; 

3) сите други нови информации што станале достап-
ни со оглед на евалуацијата на безбедноста при употре-
ба на храна и ризиците од храна врз луѓето или живот-
ната средина и 

4) кога е тоа е соодветно, предлог за изменување 
или дополнување на условите на оригиналното одобре-
ние, меѓу другото условите што се однесуваат на идни-
от надзор. 

Член 9
(1) Одредбите на овој член и членот 10 од овој пра-

вилник се применуваат на храна што се става во про-
мет како таква до крајниот потрошувач или трговците 
на големо и која: 

1) содржи или се состои од ГМО или 
2) е произведена од или содржи состојки произведе-

ни од ГМО.
(2) Одредбите од овој член и членот 10 од овој пра-

вилник не се однесуваат на храната која содржи состој-
ка која е составена, содржи или е произведена од ГМО 
со удел од не повеќе од 0,9 проценти од вкупните сос-
тојките во храната или од храната што се состои од ед-
на состојка, доколку ова присуство е неочекувано или 
технички неизбежно. 

(3) За да се утврди дека присуството на овој матери-
јал е случајно или технички неизбежно, операторите 
треба да обезбедат докази пред Агенцијата за да дока-
жат дека ги презеле соодветните чекори за избегнува-
ње на присуство на ГМО  материјал во храната. 

(4) Директорот на Агенцијата може да утврди соод-
ветни пониски прагови во однос на храна што содржи 
или се состои од ГМО по спроведената постапка од 
страна на Европската Комисија со која комисијата е ов-
ластена да постапува за работи кои се однесуваат на 
безбедност на храна и ветеринарна политика.

Член 10
(1) Без да бидат во спротивност на барањата од на-

ционалното законодавство во врска со означувањето на 
храната, храната утврдена  во член 1 од овој правилник 
треба да ги исполнува следните посебни барања за озна-
чување: 

1) каде што храната се состои од повеќе од една сос-
тојка, зборовите „генетски модифицирано“ или „произ-
ведено од генетски модифицирана (име на состојката)“ 
треба да се стави во списокот на состојки, како што е 
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утврдено со член 13 од Правилникот за начинот на оз-
начувањето на храната6 во заграда веднаш до состојка-
та за која станува збор; 

2) каде што состојката се назначува со име на кате-
горија, зборовите „содржи генетски модифициран (име 
на организмот)“ или „содржи (име на состојката) произ-
ведена од генетски модифициран (име на организмот)“ 
треба да се стави во списокот на состојките; 

3) каде што нема список на состојки, зборовите „ге-
нетски модифицирана“ или „произведена од генетски 
модифициран (име на организмот)“ треба јасно да би-
дат истакнати на означувањето; 

4) изразите утврдени во точките 1) и 2) од овој став 
можат да бидат наведени во фуснота на списокот на 
состојки.  Во овој случај тие треба да бидат испишани 
со фонт со иста големина како списокот на состојки.   
Доколку не е наведен список на состојки, тогаш тие тре-
ба јасно да се истакнат на  означувањето; 

5) кога храната е достапна за продажба до крајниот 
потрошувач како непакувана храна или како пред-паку-
вана храна во мали амбалажи од кои најголемата пов-
ршина зазема простор од помалку од 10 cm2, информа-
циите пропишани со овој став треба јасно и видливо да 
се прикажат или на натписот на храната или веднаш до 
него, или на материјалот за пакување, со фонт доволно 
голем кој ќе овозможи лесна идентификација и читли-
вост. 

(2) Освен барањата за означување утврдени во став 
(1) од овој член на означувањето треба да бидат истак-
нати сите карактеристики или својства, како што е наве-
дено во одобрението за ставање во промет на производ 
од групата на ГМО храна, во следните случаи: 

1) доколку храната се разликува од нејзиниот кон-
венционален двојник во однос на  следните карактерис-
тики или својства: 

(а) состав; 
(б) нутритивна вредност или нутритивни ефекти; 
(в) планирана употреба на храната и 
(г) здравствени импликации за одредени популацио-

ни групи. 
2) доколку храната  засегнува етички или религиоз-

ни прашања. 
(3) Освен барањата за означување од став (1) на 

овој член и наведени во одобрението за ставање во про-
мет на производ од групата на ГМО храна, означување-
то на храната која нема конвенционален двојник, треба 
да содржи и соодветни информации за својата природа 
и карактеристики. 

Член 11
(1) Во случај кога еден производ од групата на 

ГМО храна е наменет и како храна за животни, се под-
несува едно барање за што се издава едно одобрение. 

(2) Агенцијата утврдува дали барањето за издавање 
на одобрение за производ од групата на ГМО храна тре-
ба да биде поднесено и како храна и како храна за жи-
вотни. 

Член 12
Агенцијата, на сопствена иницијатива или по бара-

ње на трета страна, ја консултира Европската група за 
етика во науката и новите технологии или кој било 
друг соодветен орган што може да го воспостави, со 
цел да го добие нејзиното мислење за етички прашања, 
кое е достапно на јавноста.

Член 13
Во случај кога ГМО храната одобрена во соглас-

ност со овој правилник и Правилникот за начинот и по-
стапката за издавање на одобрение, нејзиното времетра-
ење, потребната документација и висината на трошоци-
те во постапката за издавање одобрение за ставање во 

промет на производот од групата на ГМО храна би мо-
желе да претставуваат сериозен ризик за здравјето на 
луѓето или за животната средина, или во случај кога, со 
оглед на мислење што Агенцијата го издала според 
Правилникот за начинот и постапката за издавање на 
одобрение, нејзиното времетраење, потребната доку-
ментација и висината на трошоците во постапката за из-
давање одобрение за ставање во промет на производот 
од групата на ГМО храна се јавува потреба итно да се 
повлече или измени, се преземаат мерки согласно по-
стапките предвидени во член 38 од Законот за безбед-
ност на храната2.

СЛЕДЛИВОСТ НА ХРАНАТА КОЈА СОДРЖИ ГМО 
ХРАНА, Е СОСТАВЕНА ОД ГМО ИЛИ Е ПРОИЗВЕ-

ДЕНА ОД ГМО

Член 14
(1) Во првата фаза на ставања во промет на произ-

вод кој се состои од или содржи ГМО, вклучувајќи и 
количини на големо, операторите треба да ги обезбедат 
следниве информации и да бидат пренесени на писме-
но до операторот кој го прима производот:

1) дека содржи или се состои од ГМО и
2) единствениот идентификатор/-и.
(2) Во сите последователни фази на ставање во про-

мет на производите опфатени во став (1), операторите 
треба да обезбедат дека информацијата добиена во сог-
ласност со став (1) од овој член да биде пренесена во 
писмена форма до операторите кои го добиваат произ-
водот.

(3) Во случај производите да се состојат или да сод-
ржат смеса од ГМО и да се користат само и директно 
како храна или за преработка, информацијата од став 
(1) точка (2) од овој член може да биде заменета со дек-
ларација за употреба од операторот, придружена со лис-
та на единствените идентификатори за сите ГМО кои 
се користеле за правење на смесата.

(4) Без исклучок на член 17 од овој правилник, опе-
раторите треба да имаат воспоставен систем и стандар-
дизирани процедури со кои се дозволува задржување 
на информацијата од ставовите (1), (2) и (3) од овој 
член и идентификацијата, за период од пет години од 
секоја трансакција, од операторот од кого и операторот 
на кого му е достапен производот од став (1) на овој 
член.

(5) Одредбите на ставовите (1), (2), (3) и (4) од овој 
член  не ги исклучуваат другите барања утврдени во  
член 32 од Законот за безбедност на храната3.

(6) За производите кои содржат или се составени од 
ГМО, операторите треба да обезбедат:

1) за претходно спакуваните производи кои сод-
ржат или се составени од ГМО на ознаката да стојат 
зборовите „Овој производ содржи генетски модифици-
рани организми“ или „Овој производ содржи генетски 
модифициран [име на организмот/-ите]“ и

2) за производи кои не се претходно спакувани и се 
ставаат во промет за крајните потрошувачи на натпи-
сот на треба да стојат зборовите „Овој производ сод-
ржи генетски модифицирани организми“ или „Овој про-
извод содржи генетски модифициран [име на организ-
мот/-ите]“. 

(7) Одредбата на ставот (6) од овој член не ги исклу-
чува барањата утврдени во Правилникот за начинот на 
означувањето на храната6.

(8) Одредбите на ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6) и 
(7) од овој член  не се применуваат на траги од ГМО во 
производите во количина не поголема од прагот вос-
поставен во согласност со Законот за генетски модифи-
цирани организми8 и прописите што произлегуваат од 
тој закон, доколку овие траги на ГМО се случајни или 
технички неизбежни.
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(9) Одредбите на ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6) и 
(7) од овој член  не се применуваат на траги од ГМО во 
производите наменети за директна употреба како 
храна, или за преработка во количина не поголема од 
прагот воспоставен за овие ГМО во согласност со овој 
правилник доколку овие траги на ГМО се случајни или 
технички неизбежни.

Член 15
(1) При ставање во промет на производи произведе-

ни од ГМО, операторите треба да обезбедат следните 
информации да бидат пренесени на писмено до опера-
торот кој го прима производот:

1) ознака за секој од составните делови на храната 
кои се произведени од ГМО и

2) во случај на производи за кои не постои листа на 
состојки, ознака дека  производот е произведен од 
ГМО.

(2) Без да биде во спротивност со одредбите од 
член 16 од овој правилник, операторите треба да имаат 
воспоставен систем и стандардизирани процедури за за-
чувување на информациите од став (1) на овој член и 
идентификацијата, за период од пет години од секоја 
трансакција, од операторот од кого и операторот на ко-
го му е достапен производот од став (1) на овој член.

(3) Одредбите на ставовите (1) и (2) од овој член  не 
ги исклучуваат другите барања пропишани во Правил-
никот за начинот на означувањето на храната6.

(4) Одредбите на ставовите (1), (2) и (3) од овој 
член не се применуваат на траги од ГМО во производи-
те наменети за храна произведени од ГМО во количина 
не поголем од прагот воспоставен за овие ГМО во сог-
ласност со член 9 од овој правилник ако овие траги на 
ГМО се случајни или технички неизбежни.

Член 16
(1) Во случаите кога е пропишана употребата на по-

себни системи за идентификација, како што е лот-нуме-
рирањето на претпакувани производи, операторите не-
маат обврска да ги поседуваат  податоците наведени во 
член 14 ставовите (1), (2)  и (3) и член 15 став (1) од 
овој правилник, со оглед на тоа што овие информации 
и  лот бројот се јасно означени на пакувањето, при што 
информациите за лот бројот се достапни во временски-
от период определен со член 14 став (4) и член 15  став 
(2) од овој правилник.

(2) Одредбата на ставот (1) од овој член не се однесува 
на првата фаза на ставање во промет на производ или 
првична преработка или препакување на производот.

Член 17
Агенцијата врши инспекција и други контролни 

мерки, вклучувајќи и земање на примероци за анализа 
и тестирања (квантитативни и квалитативни), како што 
е соодветно. При инспекциите и контролните мерки 
може, исто така, да се вклучи и инспекција и контрола 
на чувањето на производот.

Член 18
Со денот на отпочнувањето на овој правилник прес-

танува да важи Правилникот за посебни барања за без-
бедност на храната која содржи или е произведена од 
генетски модифицирани организми („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 78/08).

Член 19
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 октом-
ври 2013 година. 

Бр. 08-6024/4 Бр. 11-5707/4 Бр. 02-2634/4
20 август 2013 година 19 јули 2013 година 12 јули 2013 година

Скопје Скопје Скопје

Министер
за здравство,

Министер за 
животна средина

Агенција за храна и 
ветеринарство

и просторно планирање, Директор,
Никола Тодоров, с.р. Абдилаќим Адеми, с.р. Дејан Рунтевски, с.р.

1 Законот за лековите и медицинските помагала и За-
конот за ветеринарно медицински препарати се усогла-
сени со Регулативата на Советот (ЕЕЗ) број 2309/93 од 
22 јули 1993 година за утврдување на постапките на За-
едницата за овластување и надзор на медицински про-
изводи за хумана и ветеринарна употреба и за основа-
ње на Европска агенција за оценување на медицински-
те производи, CELEX број 31993R2309;

2 Законот за безбедност на храната е усогласен со 
Регулативата (ЕЗ) број 1829/2003 од 22 септември 2003 
година за генетски модифицирана храна и храна за жи-
вотни, CELEX број 32003R1829;

3  Законот за безбедност на храната е усогласен со 
Регулативата (ЕЗ) број 178/2002

3 Законот за семенски и саден материјал за земјодел-
ски растенија и Правилникот за запишување на сортата 
во Национална сортна листа и за водење на Национал-
на сортна листа се усогласени со Директивата (ЕЗ) број 
53/2002/,од 13 јуни 2002 година за заеднички каталог 
на сорти на земјоделски CELEX број 32002L0053;

4 Правилникот за трговија со семенски материјал од 
градинарски растенија е усогласен со Директивата (ЕЗ) 
55/2002/  од 13 јуни 2002 година за трговија со семен-
ски материјал CELEX број 32002L0055;

5 Правилникот за трговија со материјал за вегетатив-
но размножување на винова лоза е усогласен со Дирек-
тивата (ЕЕЗ) број 193/68 од 9 април, 1968 година за тр-
говија со материјал за вегетативно размножување на ви-
нова лоза CELEX број 31968L0193;

6 Правилникот за начинот на означувањето на храна-
та е усогласен со ДИРЕКТИВА 2000/13/EЗ НА ЕВРОП-
СКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 20 март 
2000 година за приближување на законите на земјите-
членки кои се однесуваат на означување, презентирање 
и рекламирање на прехранбени производи, CELEX 
број 32000L0013;

7 Законот за безбедност на храната за животни е 
усогласен со Регулативата (ЕЗ) број 1829/2003 од 22 
септември 2003 година за генетски модифицирана хра-
на и храна за животни, CELEX број 32003R1829;

8 Законот за генетски модифицирани организми е 
усогласен со Директивата (ЕЗ) број 18/2001 од 12 март 
2001 година за намерно ослободување на генетски мо-
дифицираните организми во животната средина и за 
укинување на Директивата 90/220/ЕЕЗ на Советот, CE-
LEX број 32001L0018.
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
2853.

Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Зако-
нот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на 18 јули 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ 

ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА 
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 
14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 
8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 42/2012, 
68/2012, 90/2012, 106/2012, 138/2012, 159/2012, 164/2012, 18/2013 и 54/2013), се вршат следните измени и до-
полнувања:
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе 

се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр.02–9769/8                                                                                                                              Управен одбор
18 јули 2013 година                                                                                                                           Претседател,

   Скопје                                                                                                                                   Ангел Митевски, с.р.
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______________

2854.
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник  на Ре-

публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013) и член 95 од 
Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравстве-
но осигурување („Службен весник  на Република Македонија“ број 54/2012, 138/2012 и 164/2012), Управниот 
одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 18 јули  2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИ-
ДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА 

И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Одлуката за  утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на оствару-

вањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник  на Република 
Македонија“ број 133/2011, 5/12, 29/12 и 79/12),  образецот на  Упатот за радиодијагностика 1 - „Образец РДУ 
-1“ и образецот на  Упатот за радидијагностика 2   -  „Образец РДУ -2“, се заменуваат со нови обрасци кои се 
составен дел на оваа одлука.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, образе-

цот на  Упатот за радиодијагностика 1 -„Образец РДУ-1“, образецот на Упатот за радидијагностика 2 - „Образец 
РДУ -2“, ќе се применуваат откако ќе се обезбедат соодветни технички услови за нивно реализирање.

    Бр. 02–9769/15                                               Управен одбор
 18 јули 2013 година                                                 Претседател,
         Скопје                                                   Ангел Митевски, с.р.
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www.slvesnik.com.mk                           contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51.
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
 Телефон:  +389-2-55 12 400.  
 Телефакс: +389-2-55 12 401.  
 Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. 
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје. 
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

2855.
Врз основа на член  28, член 54 став 1 точка 10 и 56  

став  1  точка  3  од Законот за здравственото осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/2000, 34/2000, 96/2000,50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009,67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011 
26/2012, 16/2013 и 91/2013), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 18 јули 2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВА-
РУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Правилникот за содржината и начинот на оства-

рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравственото осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 
54/2012, 138/2012, 164/2012, 57/2013, 64/2013 и 
88/2013) член 20 се менува и гласи:

„Изборот на лекар за сите осигурени лица се врши 
преку веб-порталот на Фондот и со пополнување на из-
јава за избор на лекар на пропишан образец.  

Лекарот ја пополнува изјавата електронски, со што 
осигуреното лице во истиот момент го врши изборот 
на  лекар.

За осигурените лица кои имаат електронска здрав-
ствена картичка, верификацијата на направениот избор 
на лекар ја врши осигуреното лице со дигитално потпи-
шување со својата електронска здравствена картичка. 

За осигурените лица кои немаат електронска здрав-
ствена картичка, верификацијата на направениот избор 
на лекар ја врши лекарот со дигитално потпишување со 
неговата  електронска здравствена картичка.

Изјавата за избор на лекар за осигурените лица од 
став 3 и 4 на овој член, пополнета на пропишан обра-
зец ја потпишуваат осигуреното лице и избраниот ле-
кар и истата се чува во  здравствениот картон на осигу-
реното лице.“

Член 2
Членот 21 се менува и гласи:
„Промената на избраниот лекар, со одјава од прет-

ходниот и пријава кај новиот лекар, за сите осигурени 
лица се врши преку веб-порталот на Фондот и со попол-
нување на изјава за промена на лекар на пропишан 
образец кај новоизбраниот лекар.

Промената на избраниот лекар односно одјавата од 
стариот избран лекар и пријавата кај новиот избран ле-
кар за осигурените лица се врши во ист ден.

За осигурените лица кои имаат електронска здрав-
ствена картичка, верификацијата на направената проме-
на на избор на лекар ја врши осигуреното лице со своја-
та  електронска здравствена картичка. 

За осигурените лица кои немаат електронска здрав-
ствена картичка, верификацијата на направената проме-
на на избраниот лекар, ја врши лекарот со елекронски 
потпис со неговата електронска здравствена картичка.

За осигурените лица од став 3 и 4 на овој член, изја-
вата за промена на избраниот лекар, пополнета на про-
пишан образец, ја потпишуваат осигуреното лице и из-
браниот лекар и истата се чува во здравствениот кар-
тон на осигуреното лице. 

Фондот по службена должност ќе изврши колектив-
на одјава на осигурените лица од избраниот лекар во 
случај на престанок на работа на избраниот лекар или 
поради раскинување на договорот со Фондот.

При промена на избраниот лекар, здравствениот 
картон се пренесува кај ново избраниот лекар по бара-
ње на осигуреното лице.“

Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Ми-
нистерот за здравство.

Бр. 02–9769/3 Управен одбор
18 јули 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.
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