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Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЗИНГ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за лизинг,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЗИНГ
Член 1
Во Законот за лизинг („Службен весник на Република Македонија“ брoj 4/2002, 49/2003, 13/2006,
88/2008, 35/11, 51/11 и 148/13), во членoт 15-а, став (2)
зборовите: „30 септември тековната година за период
од 1 јануари до 31 август” се заменуваат со зборовите:
„15 јули тековната година за период од 1 јануари до 30
јуни.”.
Член 2
Во членот 16 по ставот (1) се додава нов став (2) кој
гласи:
„(2) Надзорот од ставот (1) на овој член го вршат
лица овластени од министерот за финансии (во натамошниот текст: овластено лице).“
Во ставот (4) зборовите: „став (3)” се заменуваат со
зборовите: „став (4)”.
Ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови
(3), (4), (5), (6) и (7).
Член 3
Насловот пред членот 17-б и членот 17-б се менуваат и гласат:
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„ Постапка за издавање на прекршочен
платен налог
Член 17-б
(1) За сторените прекршоци од овој закон, овластеното лице при констатирање на прекршокот должно е
да му предложи на сторителот на прекршокот постапка
за издавање на прекршочен платен налог, пред да го
поднесе барањето за поведување на прекршочна постапка.
(2) Доколку овластеното лице констатира прекршок, составува записник во кој ги забележува битните
елементи на дејствието од кое произлегува правното
обележје на прекршокот, описот на дејствието, лицата
затекнати на самото место и дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог. Записникот го потпишува овластеното лице и сторителот.
(3) По исклучок од ставот (2) од овој член, ако овластеното лице прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и
направи, односно со податоци од службена евиденција,
записникот го потпишува само овластеното лице.
(4) Ако сторителот го признае делото што му се
става на товар или ако овластеното лице прекршокот го
утврди лично или го утврди со употреба на соодветни
технички средства и направи, овластеното лице веднаш
ќе издаде прекршочен платен налог.
(5) По приемот и потпишувањето на прекршочниот
платен налог сторителот е должен да ја плати глобата
изречена согласно став (4) на овој член во рок од осум
дена од приемот на прекршочниот платен налог на
сметката означена во платниот налог.
(6) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од
ставот (5) на овој член ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.
(7) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од
ставот (5) на овој член, овластеното лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.
(8) Овластените лица се должни да водат евиденција за издадените прекршони платни налози од ставот
(1) на овој член и за исходот на покренатите постапки.
(9) Во евиденцијата од ставот (8) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочен платен налог
кој му се издава и исходот на постапката.
(10) Личните податоци од ставотот (9) на овој член
се чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.
(11) Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“
Член 4
Во членот 18 ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на давателот на финансиски лизинг ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното
лице на давателот на финансиски лизинг.“
Член 5
Во членот 18-а ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на давателот на финансиски лизинг ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното
лице на давателот финансиски лизинг.“
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Член 6
Во членот 19-а во ставот (1) зборовите :„2.000 до“
се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на
друштвото за ревизија ќе му се изрече за прекршокот
од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во
друштвото за ревизија.“
Член 7
По членот 19-а се додава нов член 19-б кој гласи:
,,Член 19-б
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за прекршоци.“
Член 8
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето на сила
на овој закон.”
Член 9
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR LIZING
Neni 1
Në Ligjin për lizing ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 04/2002, 49/2003, 13/2006, 88/2008,
35/11, 51/11 dhe 148/13), në nenin 15-a, në paragrafin (2)
fjalët: "30 shtator viti rrjedhës për periudhën prej 1 janar
deri më 31 gusht" zëvendësohen me fjalët: "15 korrik viti
rrjedhës për periudhën prej 1 janar deri më 30 qershor.".
Neni 2
Në nenin 16 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2)
si vijon:
"(2) Mbikëqyrjen nga paragrafi (1) i këtij neni e
kryejnë personat e autorizuar nga ministri i Financave (në
tekstin e mëtejshëm: personi i autorizuar)."
Në paragrafin (4) fjalët: "paragrafi (3)" zëvendësohen
me fjalët: "paragrafi (4)".
Paragrafët (2), (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (3),
(4), (5), (6) dhe (7).
Neni 3
Titulli para nenit 17-b dhe neni 17-b ndryshohen si
vijojnë:
"Procedura
kundërvajtjes

për

lëshimin

e

urdhërpagesës

së

Neni 17-b
(1) Për kundërvajtjet e kryera nga ky ligj, personi i
autorizuar gjatë konstatimit të kundërvajtjes detyrohet t'i
propozojë kryerësit të kundërvajtjes procedurë për lëshimin
e urdhërpagesës së kundërvajtjes, para se ta parashtrojë
kërkesën për ngritjen e procedurës së kundërvajtjes.
(2) Nëse personi i autorizuar konstaton kundërvajtje,
harton procesverbal në të cilën i shënon elementet
esenciale të veprimit prej ku del shënimi juridik i
kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit, personat e prekur aty
për aty dhe jep propozim për barazim me lëshimin e
urdhërpagesës së kundërvajtjes. Procesverbalin e
nënshkruajnë personi i autorizuar dhe kryerësi.
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(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, nëse
personi i autorizuar kundërvajtjen e përcakton personalisht
apo e përcakton me përdorim të mjeteve dhe veglave
teknike përkatëse, përkatësisht me të dhënat nga evidenca
zyrtare, procesverbalin e nënshkruan vetëm personi i
autorizuar.
(4) Nëse kryerësi e pranon veprën që i vihet në barrë
apo nëse personi i autorizuar e përcakton kundërvajtjen e
përcakton personalisht apo e përcakton me përdorim të
mjeteve dhe veglave teknike përkatëse, personi i autorizuar
menjëherë do të lëshojë urdhërpagesë të kundërvajtjes.
(5) Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës së
kundërvajtjes kryerësi detyrohet ta paguajë gjobën e
shqiptuar në pajtim me paragrafin (4) të këtij neni në afat
prej tetë ditësh nga pranimi i urdhërpagesës së
kundërvajtjes në llogarinë e shënuar në urdhërpagesë.
(6) Kryerësi i cili do ta paguajë gjobën në afatin nga
paragrafi (5) i këtij neni do të paguajë gjysmën e gjobës së
shqiptuar, për të cilën të drejtë mësohet në udhëzimin
juridik.
(7) Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën në afatin nga
paragrafi (5) i këtij neni, personi i autorizuar parashtron
kërkesë për ngritjen e procedurës së kundërvajtjes para
gjykatës kompetente.
(8) Personat e autorizuar detyrohen të mbajnë evidencë
për urdhërpagesat e kundërvajtjes të lëshuara nga paragrafi
(1) të këtij neni dhe për rezultatin e procedurave të
ngritura.
(9) Në evidencën nga paragrafi (8) i këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, përkatësisht emri i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së kundërvajtjes që i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(10) Të dhënat personale nga paragrafi (9) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(11) Ministri i Financave e përcakton formën dhe
përmbajtjen e urdhërpagesës së kundërvajtjes."
Neni 4
Në nenin 18 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur të
dhënësit të lizingut financiar do t'i shqiptohet për
kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit
përgjegjës të dhënësit të lizingut financiar."
Neni 5
Në nenin 18-a paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur të
dhënësit të lizingut financiar do t'i shqiptohet për
kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit
përgjegjës të dhënësit të lizingut financiar."
Neni 6
Në nenin 19-a në paragrafin (1) fjalët: "2.000 deri më"
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në lartësi prej 30% të gjobës së matur të
shoqërisë për revizion do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
shoqërinë për revizion."
Neni 7
Pas nenit 19-a shtohet nen i ri 19-b si vijon:
"Neni 19-b
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje."
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Neni 8
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji."
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4092.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
Бр. 08-3637/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА
Член 1
Во Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 135/11, 188/13, 43/14 и
138/14), членот 42 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 7.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштвото за
ревизија, односно овластениот ревизор-трговец поединец, ако:
1) врши законски или договорни ревизии, а не е лиценциран ревизор и не е член на Институтот (член 23);
2) не го објави годишниот извештај за транспарентност (член 35) и
3) не ги применува Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC (член 32).
(2) Покрај глобата од ставот (1) на овој член на
друштвото за ревизија односно овластениот ревизортрговец поединец ќе му се изрече прекршочна санкција
забрана за вршење на дејност во траење до три години.
(3) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
друштвото за ревизија, односно овластениот ревизортрговец поединец, ќе му се изрече на одговорното лице
во друштвото за ревизија, односно на одговорното лице во овластениот ревизор-трговец поединец за прекршок од ставот (1) на овој член.
(4) Покрај глобата од ставот (3) на овој член на одговорното лице во друштвото за ревизија, односно на
одговорното лице во овластениот ревизор-трговец поединец ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за
вршење на должност во траење до една година.“
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Членот 43 се брише.
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Член 2

Член 3
Во членот 43-а став (1) во воведната реченица зборовите: „7.000 до“ се бришат, а по зборот „ревизија“ се
додаваат зборовите: „односно овластен ревизор-трговец поединец“.
Ставот (2) се брише.
Ставот (3) кој станува став (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
друштвото за ревизија, односно овластениот ревизортрговец поединец, ќе му се изрече на одговорното лице
во друштвото за ревизија, односно на одговорното лице во овластениот ревизор-трговец поединец за прекршок од ставот (1) на овој член.“
Член 4
Во членот 44-а во ставовите (1) и (2) зборовите:
„4000 до“ се бришат.
Член 5
Во членот 44-в став (1) во воведната реченица зборовите: „6.000 до“ се бришат.
Во точката 3) зборовите: „член 22“ се заменуваат со
зборовите: „член 20-а“.
Член 6
Во член 44-г се додава нов став (7) кој гласи:
„(7) Против одлуката на Прекршочната комисија
може да се поднесе жалба до Државната комисија за
одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“
Член 7
По членот 44-д се додава нов член 44-ѓ, кој гласи:
„Член 44-ѓ
Одмерувањето на висината на глобата за правно
лице, односно трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.“
Член 8
Членот 45 се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени во членовите 42, 43-а,
44 и 44-б од овој закон, прекршочна постапка води и
прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“
Член 9
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT
PËR REVIZION
Neni 1
Në Ligjin për revizion ( "Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 158/10, 135/11, 188/13, 43/14 dhe
138/14), neni 42 ndryshohet dhe vijon:
"(1) Gjobë në shumë prej 7.000 euro në kundërvlerë me
denarë do të shqiptohet për kundërvajtje të shoqërisë për
revizion, respektivisht revizorit të autorizuar tregtar
individ, nëse:
1) kryen revizione ligjore ose të marrëveshjeve, dhe
nuk është revizor i licencuar dhe nuk është anëtar i
Institutit ( neni 23);

2) nuk e publikon raportin vjetor për transparencë (
neni 35) dhe
3) nuk i zbaton standardet ndërkombëtare për revizion
të IFAC ( neni 32).
(2) Krahas gjobës nga paragrafi (1) të këtij neni në
shoqërinë e revizionit respektivisht revizorit të autorizuar
tregtar do t'i shqiptohet sanksion kundërvajtës ndalesë për
kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej tre viteve.
(3) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
shoqërinë për revizion, respektivisht revizorit të autorizuar
tregtar individ, do t'i shqiptohet personit përgjegjës në
shoqërinë për revizion, respektivisht personit përgjegjës në
revizorin e autorizuar tregtar individ për kundërvajtje nga
paragrafi (1) të këtij neni.
(4) Krahas gjobës nga paragrafi (3) të këtij neni
personit përgjegjës në shoqërinë e revizionit, respektivisht
personit përgjegjës në revizorin e autorizuar tregtar individ
do t'i shqiptohet sanksion kundërvajtës ndalesë për
kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje deri një vit."
Neni 2
Neni 43 shlyhet.
Neni 3
Në nenin 43-a paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët
"7.000 deri" shlyhen kurse pas fjalës "revizion" shtohen
fjalët "respektivisht revizor i autorizuar tregtar individual".
Paragrafi (2) shlyhet.
Paragrafi (3) i cili bëhet paragrafi (2) ndryshohet dhe
vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
shoqërinë për revizion, respektivisht revizorin e autorizuar
tregtar individ, do t'i shqiptohet personit përgjegjës në
shoqërinë për revizion, respektivisht personit përgjegjës në
revizorin e autorizuar tregtar individ për kundërvajtje nga
paragrafi (1) të këtij neni."
Neni 4
Në nenin 44-a në paragrafët (1) dhe (2) fjalët: „4000
deri" shlyhen.
Neni 5
Në nenin 44-v paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
"6.000 deri" shlyhen.
Në pikën 3) fjalët: "neni 22" zëvendësohen me fjalët:
"neni 20-a".
Neni 6
Pas neni 44-g shtohet paragraf i ri (7) si vijon:
"(7) Kundër vendimit të komisionit kundërvajtjes mund
të parashtrohet ankesë deri te Komisioni Shtetëror për
vendimmarrje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes
inspektuese dhe procedurë kundërvajtëse."
Neni 7
Pas neni 44-d shtohet nen i ri 44-gj, si vijon:
"Neni 44-gj
Matja e shumës së gjobës për personin juridik,
respektivisht tregtar individual kryhet në pajtim me ligjin
për kundërvajtje."
Neni 8
Neni 45 ndryshohet si vijon:
"Për kundërvajtje përcaktuar në nenet 42, 43-a, 44 dhe
44-b nga ky ligj, procedurën kundërvajtëse dhe sanksionin
kundërvajtës e shqipton gjykata kompetente."
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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4093.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЧЕК
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за чек,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
Бр. 08-3638/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ÇEK
Neni 1
Në Ligjin për çek (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 3/2002 dhe 88/2008), në nenin 91
paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: “2000 deri” shlyhen,
ndërsa pas fjalës “person” shtohen fjalët: “përkatësisht
tregtar individ”.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik përkatësisht tregtar individ do t'i
shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni
personit përgjegjës në personin juridik përkatësisht
personit përgjegjës në tregtar individ.”
Në paragrafin (3) fjalët: „1.000
zëvendësohen me fjalët: „400 deri 600”.

deri

2.000”

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

Neni 2
Pas nenit 91 shtohen dy nene të ri 91-a dhe 91-b si
vijojnë:

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЧЕК

“Neni 91-a
Për kundërvajtjet e parapara në këtë ligj, procedurë
kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton
gjykata kompetente.

Член 1
Во Законот за чек („Службен весник на Република
Македонија" број 3/2002 и 88/2008), во членот 91 став
(1) во воведната реченица зборовите: „2000 до“ се бришат, а по зборот „лице” се додаваат зборовите: „односно трговец поединец”.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице односно трговец поединец ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице односно на одговорното лице во трговец поединец.”
Во ставот (3) зборовите: „1.000 до 2.000” се заменуваат со зборовите: „400 до 600”.

Neni 91-b
Matja e lartësisë së gjobës për person juridik
përkatësisht tregtar individ bëhet në pajtim me Ligjin për
kundërvajtjet.”
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4094.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

Член 2
По членот 91 се додаваат два нови члена 91-а и 91-б
кои гласат:

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕНИЦА

„Член 91-а
За прекршоците предвидени во овој закон, прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува
надлежен суд.

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за меница,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.

Член 91-б
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице односно трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.”

Бр. 08-3639/1
21 август 2015 година
Скопје

Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

25 август 2015

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА МЕНИЦА
Член 1
Во Законот за меница („Службен весник на Република
Македонија" број 3/2002 и 67/10), во членот 122 став (1)
зборовите: „4000 до“ се бришат, а по зборот „лице” се додаваат зборовите: „односно трговец поединец”.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице односно трговец поединец ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице односно на одговорното лице во трговец поединец.”
Во ставот (3) зборовите: „500 до 1.000” се заменуваат со зборовите: „500 до 750”.
Член 2
Членот 122-а се менува и гласи:
„За прекршоците предвидени во овој закон, прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува
надлежен суд.”
Член 3
Членот 122-б се менува и гласи:
„Одмерувањето на висината на глобата за правно
лице односно трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.”
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KAMBIAL
Neni 1
Në Ligjin për kambial (“Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë” numër 3/2002 dhe 67/10), në nenin 122
në paragrafin (1) fjalët “4000 deri” shlyhen ndërsa pas
fjalës “person” shtohen fjalët “përkatësisht tregtar individ”.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik përkatësisht tregtar individ do t'i
shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni
personit përgjegjës në personin juridik përkatësisht
personit përgjegjës në tregtar individ.”
Në paragrafin (3) fjalët: „500 deri 1.000” zëvendësohen
me fjalët: „500 deri 750”.
Neni 2
Neni 122-a ndryshohet si vijon:
"Për kundërvajtjet e parapara në këtë ligj, procedurë
kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton
gjykata kompetente.”
Neni 3
Neni 122-b ndryshohet si vijon:
"Matja e lartësisë së gjobës për person juridik
përkatësisht tregtar individ bëhet në pajtim me Ligjin për
kundërvajtje.”
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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4095.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ
ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
Бр. 08-3640/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ
ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ
Член 1
Во Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредит („Службен весник на Република Македонија“ број 51/11) во членот 34 во ставот (1) зборот ,,порамнување“ се заменува со зборовите: „издавање на прекршочен платен налог“.
Ставот (2) се менува и гласи:
,,Надлежен орган за поведување на прекршочна постапка и за изрекување на прекршочни санкции предвидени со овој закон е надлежниот суд.“
По ставот (2) се додаваат четири нови ставови (3),
(4), (5) и (6) кои гласат:
,,(3) Лицата кои се овластени за надзор се должни
да водат евиденција за издадените прекршочни платни
налози од ставот (1) на овој член и за исходот на покренатите постапки.
(4) Во евиденцијата од ставот (3) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(5) Личните податоци од ставот (4) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(6) Министерот за економија ја пропишува формата
и содржината на прекршочниот платен налог.“
Член 2
Во член 35 во ставот (1) во воведната реченица зборовите: „1000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на
кредиторот на потрошувачки кредит ќе му се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице кај кредиторот на потрошувачки кредит.“
Член 3
Во член 36 во ставот (1) во воведната реченица зборовите: „2000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
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„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на
кредиторот на потрошувачки кредит ќе му се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице кај кредиторот на потрошувачки кредит.“

Член 9
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.

Член 4
Во член 37 во ставот (1) во воведната реченица зборовите: „800 до“ се бришат, а по зборот „посредник“ се
додаваат зборовите: „- правно лице, односно трговец
поединец“ .
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на
кредитниот посредник - правно лице, односно трговец
поединец ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1)
на овој член и на одговорното лице кај кредитниот посредник – правно лице, односно трговец поединец.“
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овoј член на кредитен посредник - физичко
лице.“

Член 10
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________

Член 5
Во член 38 во ставот (1) во воведната реченица зборовите: „1500 до“ се бришат, а по зборот „посредник“
се додаваат зборовите: „- правно лице, односно трговец
поединец“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на
кредитниот посредник – правно лице, односно трговец
поединец ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1)
на овој член и на одговорното лице кај кредитниот посредник – правно лице, односно трговец поединец.“
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Глоба во износ од 250 до 375 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на кредитен посредник - физичко
лице.“

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
,,Organ kompetent për ngritjen e procedurës për
kundërvajtje dhe për shqiptimin e sanksioneve për
kundërvajtje të paraparë me këtë ligj është gjykata
kompetente."
Pas paragrafit (2) shtohen katër paragrafë të rinj (3),
(4), (5) dhe (6) si vijojnë:
,,(3) Personat që janë të autorizuar për mbikëqyrje janë
të detyruar që të mbajnë evidencë për urdhërpagesat e
lëshuara kundërvajtëse nga paragrafi (1) të këtij neni dhe
për rezultatin e procedurave të ngritura.
(4) Në evidencën nga paragrafi (3) i këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i autorit të
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhëresës pagesore për
kundërvajtje që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(5) Të dhënat personale nga paragrafi (4) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(6) Ministri i Ekonomisë i përcakton formën dhe
përmbajtjen e urdhëresës pagesore për kundërvajtje.”

Член 6
Во член 40 во ставот (1) во воведната реченица зборовите: „5000 до“ се бришат.
Во ставот (2) по зборот ,,вршење“ се додава зборот
,,одделна“, a зборовите: ,,од најмногу 30 дена“ се заменуваат со зборовите: ,,до три години“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на трговското друштво или трговецот поединец ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во трговското друштво или трговецот
поединец.“
Во ставот (4) зборовите: ,,професија, дејност или“
се бришат, а зборовите: ,,од најмногу 30 дена“ се заменуваат со зборовите: ,,до една година“.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJE TË KONSUMATORËVE GJATË
MARRËVESHJEVE PËR KREDI KONSUMI
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje të konsumatorëve gjatë
marrëveshjeve për kredi konsumi (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 51/11) në nenin 34 në
paragrafin (1) fjala "barazim" zëvendësohet me fjalët
"lëshim i urdhëresës pagesore për kundërvajtje".

Neni 2
Në nenin 35 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët
„1000 deri në" shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur kreditorit
të kredisë së konsumit do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës te
kreditori i kredisë së konsumit."

Член 8
По членот 41 се додава нов член 41-а, кој гласи:

Neni 3
Në nenin 36 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
„2000 deri në" shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur kreditorit
të kredisë së konsumit do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës të
kreditori i kredisë së konsumit."

,,Член 41-а
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице односно трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.“

Neni 4
Në nenin 37 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët
"800 deri në" shlyhen, e pas fjalës "ndërmjetësues" shtohen
fjalët: "-person juridik, përkatësisht tregtar individ".

Член 7
Во членот 41 зборовите: ,,2.000 до 4.000 “ се заменуваат со зборовите: „800 до 1200“.
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Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur të
ndërmjetësuesit të kredisë - person juridik, përkatësisht
tregtar individ do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni ehe personit përgjegjës te
ndërmjetësuesi i kredisë - person juridik, përkatësisht
tregtar individi."
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
"(3) Gjobë në shumë nga 100 deri në 150 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni ndërmjetësuesit kreditor personit fizik."
Neni 5
Në nenin 38 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët
"1500 deri në" shlyhen, e pas fjalës "ndërmjetësues"
shtohen fjalët: "-person juridik, përkatësisht tregtar
individ".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur të
ndërmjetësuesit të kredisë - person juridik, përkatësisht
tregtar individ do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni ehe personit përgjegjës të
ndërmjetësuesi i kredisë - person juridik, përkatësisht
tregtar individi."
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
"(3) Gjobë në shumë nga 250 deri në 375 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni ndërmjetësuesit kreditor personit fizik."
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4096.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО
ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
сметководството за буџетите и буџетските корисници,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
Бр. 08-3641/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ
КОРИСНИЦИ

,,Neni 41-a
Matja e lartësisë së gjobës për person juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet".

Член 1
Во Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ брoj 61/2002, 98/2002, 81/2005 и 24/11), членот 30-б се менува и гласи:
„(1) За прекршоците утврдени во членовите 30 и
30-а од овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.
(2) За сторените прекршоци од овој закон, овластено лице од страна на Министерот за финансии (во натамошниот текст: овластено службено лице), при констатирање на прекршокот должно е пред да го поднесе
барањето за поведување на прекршочна постапка да му
предложи на сторителот на прекршокот постапка за издавање на прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.
(3) Овластените службени лица се должни да водат
евиденција за издадените прекршочни платни налози и
за исходот на покренатите постапки.
(4) Во евиденцијата од ставот (3) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме на сторителот на прекршокот, живеалиште,
односно престојувалиште, вид на прекршокот, број на
прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот
на постапката.
(5) Личните податоци од ставот (4) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(6) Министерот за финансии ја пропишува формата
и содржината на прекршочниот платен налог.“

Neni 9
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Член 2
Подзаконскиот акт утврден во овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.

Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Neni 6
Në nenin 40 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
„5000 deri në" shlyhen.
Në paragrafin (2) pas fjalëve "kryerje" shtohet fjala
"caktuar", ndërsa fjalët: "prej së paku 30 ditësh"
zëvendësohen me fjalët: "deri në tre vite".
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur të
shoqërisë tregtare ose tregtarit individ do t'i shqiptohet për
kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit
përgjegjës në shoqërinë tregtare ose tregtarit individi.”
Në paragrafin (4) fjalët "profesioni, veprimtaria ose"
shlyhen, ndërsa fjalët "prej më së shumti 30 ditësh"
zëvendësohen me fjalët "deri në një vit".
Neni 7
Në nenin 41 fjalët: "2.000 deri 4.000" zëvendësohen
me fjalët: "800 deri 1200".
Neni 8
Pas nenit 41 shtohet nen i ri 41-a, si vijon:
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR
KONTABILITETIN PËR BUXHETET DHE
SHFRYTËZUESIT BUXHETORË
Neni 1
Në Ligjin për kontabilitetin për buxhetet dhe
shfrytëzuesit buxhetorë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 61/2002, 98/2002, 81/2005 dhe
24/11), neni 30-b ndryshohet si vijon:
"(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 30 dhe
30-a nga ky ligj procedurë kundërvajtëse mban dhe
sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.
(2) Për kundërvajtjet e kryera nga ky ligj, person i
autorizuar nga ana e ministrit të Financave (në tekstin e
mëtutjeshëm: person i autorizuar zyrtar), gjatë konstatimit
të kundërvajtjes është i obliguar para se ta parashtrojë
kërkesën për ngritje të procedurës kundërvajtëse t’i
propozojë kryerësit të kundërvajtjes për lëshimin e
urdhërpagesës kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për
kundërvajtje.
(3) Personat e autorizuar zyrtarë janë të detyruar të
mbajnë evidencë për urdhërpagesat kundërvajtëse të
lëshuara dhe për rezultatin e procedurave të ngritura.
(4) Në evidencën nga paragrafi (3) i këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe
mbiemri i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi
përkatësisht vendqëndrimi, lloji i kundërvajtjes, numri i
urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i jepet dhe rezultati i
procedurës.
(5) Të dhënat personale nga paragrafi (4) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencën.
(6) Ministri i Financave e përcakton formën dhe
përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse.”
Neni 2
Akti nënligjor i përcaktuar në këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4097.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за инвестициски фондови,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
Бр. 08-3642/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ
Член 1
Во Законот за инвестициски фондови ("Службен
весник на Република Македонија" број 12/2009, 67/10,
24/11 и 188/13) членот 137 се брише.
Член 2
Насловот пред членот 137-а и членот 137-а се менуваат и гласат:
„Постапка за издавање на прекршочен платен налог
Член 137-а
(1) За сторените прекршоци од овој закон, овластени лица за спроведување на контрола од страна на Комисијата (во натамошниот текст: овластени лица), при
констатирање на прекршокот должни се на сторителот
на прекршокот да му предложат постапка за издавање
на прекршочен платен налог, пред да го поднесат барањето за прекршочна постапка.
(2) Доколку овластеното лице констатира прекршок, составува записник во кој ги забележува битните
елементи на дејствието од кое произлегува правното
обележје на прекршокот, времето, местото и начинот
на сторување на прекршокот, описот на дејствието и
дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог. Записникот го потпишува овластеното лице и сторителот.
(3) По исклучок од ставот (2) од овој член, ако овластеното лице прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и
направи, односно со податоци од службена евиденција,
записникот го потпишува само овластеното лице.
(4) Ако сторителот го признае делото што му се
става на товар или ако овластеното лице прекршокот го
утврди лично или го утврди со употреба на соодветни
технички средства и направи, овластеното лице веднаш
ќе издаде прекршочен платен налог.
(5) Прекршочниот платен налог содржи: лични податоци на сторителот на прекршокот, а за правно лице,
назив, седиште и даночен број, местото и времето на
сторување на прекршокот, правната квалификација
на прекршокот, износот на глобата, број на сметката
за плаќање и правна поука.
(6) По приемот и потпишувањето на прекршочниот
платен налог сторителот е должен да ја плати глобата
изречена согласно став (5) на овој член во рок од осум
дена од приемот на прекршочниот платен налог на
сметката означена во платниот налог.
(7) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од
ставот (6) на овој член ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.
(8) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од
ставот (6) на овој член, овластеното лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Прекршочната комисија.
(9) Овластените лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози од ставот
(4) на овој член и за исходот на покренатите постапки.
(10) Во евиденцијата од ставот (9) на овој член се
собираат, обработуваат и чуваат следните податоци:
име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
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(11) Личните податоци од ставот (10) на овој член
се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(12) Комисијата за хартии од вредност ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“

Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“

Член 3
Во членот 138 став (1) во воведната реченица зборовите: „4000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Во ставот (3) зборовите: „Комисијата може да му
изрече прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност на одговорното лице во
правното лице“ се заменуваат со зборовите: „на одговорното лице во правното лице може да му се изрече
забрана на вршење должност во траење до 30 дена.“

бројот

Член 4
Во членот 138-а став (1) во воведната реченица зборовите: „2000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Член 5
Во членот 138-б зборовите: „од најмалку десет дена
до најмногу 30 дена“ се земенуваат со зборовите: „до
30 дена“.
Член 6
Во членот 139 во ставот (1) зборовите: „4000 до“ се
бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Член 7
Во членот 139-а во ставот (1) зборовите: „2000 до“
се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Член 8
Во членот 140 став (1) во воведната реченица зборовите: „4000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Член 9
Во членот 140-а во ставот (1) зборовите: „2000 до“
се бришат.

Член 10
Во членот 140-б во воведната реченица
„1000“ се заменува со бројот „750“.

Член 11
Во членот 140-в зборовите: „100 до 500 “ се заменуваат со зборовите: „400 до 600“.
Член 12
Во членот 141 зборовите: „2000 до“ се бришат.
Член 13
Во членот 142 став (1) во воведната реченица зборовите: „4000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Член 14
Во членот 142-а ставот (1) во воведната реченица
зборовите: „2000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Член 15
Во членот 142-б став (1) во воведната реченица зборовите: „4000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Во ставот (3) зборовите: „Комисијата може да му
изрече прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност на одговорното лице во
правното лице“ се заменуваат со зборовите: „на одговорното лице во правното лице може да му се изрече
забрана на вршење должност во траење до 30 дена.“
Член 16
Во членот 142-в зборовите: „од најмалку десет дена
до најмногу 30 дена “ се земенуваат со зборовите: „до
30 дена“.
Член 17
Во членот 143 став (1) во воведната реченица зборовите: „4000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Член 18
По членот 145 се додава нов наслов и нов член 145а, кои гласат:
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„Одмерување на висина на глоби
Член 145-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.“
Член 19
Членовите 146 и 146-а се бришат.
Член 20
Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со
овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 21
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR FONDE INVESTUESE
Neni 1
Në Ligjin për fonde investuese (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 12/2009, 67/10, 24/11
dhe 188/13) neni 137 shlyhet.
Neni 2
Titulli para nenit 137-a dhe neni 137-a ndryshohen si
vijojnë:
“Procedura për dhënien e urdhërpagesës kundërvajtëse
Neni 137-a
(1) Për kundërvajtjet e bëra nga ky ligj, persona të
autorizuar për zbatimin e kontrollit nga ana e Komisionit
(në tekstin e mëtutjeshëm: persona të autorizuar), gjatë
konstatimit të kundërvajtjes janë të detyruar kryerësit të
kundërvajtjes t’i propozojnë procedurë për dhënien e
urdhërpagesës kundërvajtëse, para se ta parashtrojnë
kërkesën për procedurë kundërvajtëse.
(2) Nëse personi i autorizuar konstaton kundërvajtje,
përpilon procesverbal në të cilin i shënon elementet e
rëndësishme të veprimit nga i cili rezulton karakteristika
juridike e kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes
së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit dhe jep propozim
për barazim me dhënien e urdhërpagesës kundërvajtëse.
Procesverbalin e nënshkruan personi i autorizuar dhe
kryerësi.
(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) nga ky nen, nëse
personi i autorizuar kundërvajtjen e përcakton personalisht
apo e përcakton me përdorimin e mjeteve dhe veglave
teknike të përshtatshme, përkatësisht me të dhëna nga
evidenca zyrtare, procesverbalin e nënshkruan vetëm
personi i autorizuar.
(4) Nëse kryerësi e pranon veprën që i jepet në barrë
apo nëse personi i autorizuar kundërvajtjen e përcakton
personalisht apo e përcakton me përdorimin e mjeteve dhe
veglave teknike të përshtatshme, personi juridik menjëherë
do të jep urdhërpagesë kundërvajtëse.
(5) Urdhërpagesa kundërvajtëse përmban: të dhëna
personale të kryerësit të kundërvajtjes, ndërsa për personin
juridik, emrin, selinë dhe numrin tatimorë, vendin dhe
kohën e kryerjes së kundërvajtjes, kualifikimin juridik të
kundërvajtjes, shumën e gjobës, numrin e llogarisë për
pagim dhe mësim juridik.
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(6) Pas pranimit të nënshkrimit të urdhërpagesës
kundërvajtëse kryerësi është i detyruar ta paguajë gjobën e
shqiptuar në pajtim me paragrafin (5) të këtij neni në afat
prej tetë ditë nga pranimi i urdhërpagesës kundërvajtëse në
llogarinë e shënuar në urdhërpagesë.
(7) Kryerësi i cili do ta paguajë gjobën në afatin nga
paragrafi (6) i këtij neni do të paguajë gjysmën e gjobës së
shqiptuar, për të cilën të drejtë këshillohet në mësimin
juridik.
(8) Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën në afatin nga
paragrafi (6) i këtij neni, personi i autorizuar parashtron
kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse te
Komisioni kundërvajtës.
(9) Personat e autorizuar janë të detyruar të mbajnë
evidencë për urdhërpagesat kundërvajtëse të lëshuara nga
paragrafi (4) i këtij neni dhe për rezultatin e procedurave të
ngritura.
(10) Në evidencën nga paragrafi (9) i këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe
mbiemri, përkatësisht emri i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i
jepet dhe rezultati i procedurës.
(11) Të dhënat personale nga paragrafi (10) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencën.
(12) Komisioni për letra me vlerë e përcakton formën
dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse.”
Neni 3
Në nenin 138 paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
“4.000 deri” shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik.”
Në paragrafin (3) fjalët: “Komisioni mund t’i shqiptojë
sanksion kundërvajtës ndalesë për kryerjen e profesionit,
veprimtarisë apo detyrës personit përgjegjës në personin
juridik" zëvendësohen me fjalët: "personit përgjegjës në
personin juridik mund t'i shqiptohet ndalesë për kryerjen e
detyrës në kohëzgjatje deri në 30 ditë."
Neni 4
Në nenin 138-a paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
“2000 deri” shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik.”
Neni 5
Në nenin 138-b fjalët: “prej më së paku dhjetë ditë deri
më së shumti 30 ditë” zëvendësohen me fjalët: “deri 30
ditë”.
Neni 6
Në nenin 139 në paragrafin (1) fjalët: “4000 deri”
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjen nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik.”
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Neni 7
Në nenin 139-a në paragrafin (1) fjalët: “2000 deri”
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjen nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik.”
Neni 8
Në nenin 140 paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
“4000 deri” shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik.”
Neni 9
Në nenin 140-a në paragrafin (1) fjalët: “2000 deri”
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjen nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik.”
Neni 10
Në nenin 140-b në fjalinë hyrëse numri “1000”
zëvendësohet me numrin “750”.
Neni 11
Në nenin 140-v fjalët: „100 deri 500” zëvendësohen me
fjalët: „400 deri 600“
Neni 12
Në nenin 141 fjalët: “2000 deri” shlyhen.
Neni 13
Në nenin 142 paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
“4000 deri” shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik.”
Neni 14
Në nenin 142-a paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
“2000 deri” shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik.”
Neni 15
Në nenin 142-b paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
“4000 deri” shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik.”
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Në paragrafin (3) fjalët: “Komisioni mund t’i shqiptojë
sanksion kundërvajtës ndalesë për kryerjen e profesionit,
veprimtarisë apo detyrës personit përgjegjës në personin
juridik" zëvendësohen me fjalët: "personit përgjegjës në
personin juridik mund t'i shqiptohet ndalesë për kryerjen e
detyrës në kohëzgjatje deri në 30 ditë."
Neni 16
Në nenin 142-v fjalët: “prej më së paku dhjetë ditë deri
më së shumti 30 ditë” zëvendësohen me fjalët: “deri 30
ditë”.
Neni 17
Në nenin 143 paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët:
“4000 deri” shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjen nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik.”
Neni 18
Pas nenit 145 shtohet titulli i ri dhe neni i ri 145-a si
vijojnë:
“Matja e lartësisë së gjobave
Neni 145-a
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.”
Neni 19
Nenet 146 dhe 146-a shlyhen.
Neni 20
Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me
këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 21
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4098.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗАДОЛЖНИЦА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжница,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
Бр. 08-3643/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖНИЦА

"Neni 20-a
Matja e lartësisë së gjobës për person juridik behët në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet."

Член 1
Во Законот за задолжница („Службен весник на Република Македонија“ број 59/12, 12/14 и 201/14) во
членот 18 ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе се изрече на одговорното лице на носителот на платен промет за прекршокот од ставот (1)
на овој член.“

Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________

Член 2
Во членот 19 ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе се изрече на одговорното лице на носителот на платен промет за прекршокот од ставот (1)
на овој член.“
Член 3
Во членот 20 ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе се изрече на одговорното лице на носителот на платен промет за прекршокот од ставот (1)
на овој член.“
Член 4
По членот 20 се додава нов член 20-а кој гласи:

4099.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО СООБРАЌАЈОТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
Бр. 08-3644/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

“Член 20-а
Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за прекршоците.“

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО
СООБРАЌАЈОТ

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR VLERËNOTË PREMTIMI

Член 1
Во Законот за задолжително осигурување во сообраќајот („Службен весник на Република Македонија“
број 88/2005, 70/2006, 81/2008, 47/11, 135/11 и 112/14),
насловот пред членот 65-б се менува и гласи: „Спогодување“.
Во членот 65-б во ставовите (1) и (2) зборот „посредување“ се заменува со зборот „спогодување“.

Neni 1
Në Ligjin për vlerënotë premtimi ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 59/12, 12/14 dhe
201/14) në nenin 18 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë për shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës të
bartësit të qarkullimit pagesor për kundërvajtjen nga
paragrafi (1) i këtij neni."
Neni 2
Në nenin 19 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë për shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës të
bartësit të qarkullimit pagesor për kundërvajtjen nga
paragrafi (1) i këtij neni."
Neni 3
Në nenin 20 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë për shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës të
bartësit të qarkullimit pagesor për kundërvajtjen nga
paragrafi (1) i këtij neni."
Neni 4
Pas nenit 20 shtohet nen i ri 20-a, si vijon:

Член 2
Во членот 66 ставот (2) се менува и гласи:
“Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на одговорното лице во друштвото за
осигурување.“
Во ставот (3) зборовите: „од 15” се заменува со
зборовите: „до 30”.
Член 3
Во членот 66-а ставот (2) се менува и гласи:
“Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за
осигурување или во Националното биро за осигурување.“
Член 4
Во членот 67 во ставот (1) зборовите: “1.500 до“ се
бришат, а по зборот „лице“ се додаваат зборовите: „односно на трговец поединец“.
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Ставот (2) се менува и гласи:
“Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец“.
Член 5
Во членот 69 во став (1) зборовите: “1.500 до“ се
бришат, а по зборот „лице“ се додаваат зборовите: „односно на трговец поединец“.
Ставот (2) се менува и гласи:
“Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец“.
Член 6
По членот 70 се додава нов член 70-а, кој гласи:
„Член 70-а
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за прекршоците.“
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIM TË DETYRUESHËM NË
KOMUNIKACION
Neni 1
Në Ligjin për sigurim të detyrueshëm në komunikacion
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
88/2005, 70/2006, 81/2008, 47/11, 135/11 dhe 112/14),
titulli para nenit 65-b ndryshohet si vijon “Marrëveshje”.
Në nenin 65-b në paragrafët (1) dhe (2) fjala
“ndërmjetësim” zëvendësohet me fjalën “kontraktim”.
Neni 2
Në nenin 66 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjen nga
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në shoqërinë
për sigurim.”
Në paragrafin (3) fjalët: “prej 15” zëvendësohen me
fjalët: "deri 30”.
Neni 3
Në nenin 66-a paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjen nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
shoqërinë për sigurim apo në Byronë Nacionale për
Sigurim.”
Neni 4
Në nenin 67 në paragrafin (1) fjalët “1.500 deri”
shlyhen, ndërsa pas fjalës “person” shtohen fjalët:
“përkatësisht tregtarit individ”.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik, përkatësisht personit përgjegjës në
tregtarin individ”.

Бр. 145 - Стр. 15

Neni 5
Në nenin 69 në paragrafin (1) fjalët “1.500 deri”
shlyhen, ndërsa pas fjalës “person” shtohen fjalët:
“përkatësisht tregtarit individ”.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
personin juridik, përkatësisht personit përgjegjës në
tregtarin individ”.
Neni 6
Pas nenit 70 shtohet neni i ri 70-a si vijon:
“Neni 70-a
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.”
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4100.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВЕН КАДАР ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО ВОСПИТАНИЕ, ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
Бр. 08-3645/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВЕН КАДАР ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО ВОСПИТАНИЕ, ОСНОВНОТО
И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование („Службен
весник на Република Македонија“ број 10/15, 20/15 и
98/15), во членот 18 став (1) зборовите: „2.500 до“ се
бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
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„ Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член
ќе му се изрече на деканот на високообразовната установа.“
Член 2
По членот 18 се додаваат три нови членови 18-а,
18-б и 18-в, кои гласат:
„Член 18-а
Oдмерувањето на висината на глобjата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.
Член 18-б
(1) За прекршоците утврдени во член 18 од овој закон, државниот просветен инспектор должен е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоци.
(2) Доколку сторителот го прими прекршочниот
платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето
на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
(3) Во записникот од став (2) на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
(4) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог го
потпишува одговорното лице во правното лице или од
него овластено лице.
(5) Државниот просветен инспектор е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатата постапка.
(6) Во евиденцијата од ставот (5) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(7) Личните податоци од ставот (6) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(8) Министерот за образование и наука ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 18-в
За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна
постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.“
Член 3
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 4
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование.
Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.

25 август 2015

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR INSTITUCIONE TË ARSIMIT TË LARTË PËR
ARSIM TË KUADRIT MËSIMOR NË EDUKIMIN
PARASHKOLLOR, ARSIMIN FILLOR DHE TË
MESËM
Neni 1
Në Ligjin për institucione të arsimit të lartë për arsim të
kuadrit mësimor në edukimin parashkollor, arsimin fillor
dhe të mesëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 10/15, 20/15 dhe 98/15), në nenin 18
në paragrafin (1) fjalët: "2.500 deri " shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
,,(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij
neni do t'i shqiptohet dekanit të institucionit të arsimit të
lartë."
Neni 2
Pas nenit 18 shtohen tri nene të reja 18-a, 18-b dhe 18v si vijojnë:
"Neni 18-a
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
Neni 18-b
(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 18 të këtij
ligji, inspektori shtetëror i arsimit detyrohet kryerësit të
kundërvajtjes t'i lëshojë urdhërpagesë të kundërvajtjes, në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
(2) Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën e
kundërvajtjes, të njëjtin duhet ta nënshkruajë. Pranimi i
urdhërpagesës së kundërvajtjes nga kryerësi i kundërvajtjes
shënohet në procesverbal.
(3) Në procesverbalin nga paragrafi (2) i këtij neni
përcaktohet mënyra në të cilën do të mënjanohen pasojat e
dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të
pasojave nga kryerësi i kundërvajtjes.
(4) Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet personi
juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën e kundërvajtjes e
nënshkruan personi përgjegjës në personin juridik apo prej
tij personi i autorizuar.
(5) Inspektori shtetëror i arsimit detyrohet të mbajë
evidencë për urdhërpagesat e kundërvajtjes të lëshuara dhe
për rezultatin e procedurave të ngritura.
(6) Në evidencën nga paragrafi (5) të këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, përkatësisht emri i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së kundërvajtjes që i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(7) Të dhënat personale nga paragrafi (6) të këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(8) Ministri i Arsimit dhe Shkencës e përcakton formën
dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së kundërvajtjes.
Neni 18-v
Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj procedurë
të kundërvajtjes mban dhe sanksione të kundërvajtjes
shqipton gjykata kompetente."
Neni 3
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
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Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________

Во евиденцијата од ставот 5 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 6 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Министерот за образование и наука ја пропишува
формата и содржината на прекршочниот платен налог.

4101.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

Член 24-б
За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна
постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.“

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ
ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ

Член 3
Во член 25 во ставот (1) по зборот „наука“ се додават зборовите: „и Државниот просветен инспекторат“.

Neni 4
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për institucione të arsimit të lartë për arsim të
kuadrit mësimor në edukimin parashkollor, arsimin fillor
dhe të mesëm.

Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
Бр. 08-3646/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ
ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ
Член 1
Во Законот за основање на Национална агенција за
европски образовни програми и мобилност („Службен
весник на Република Македонија” брoј 113/2007, 24/11,
24/13 и 41/14), во членот 21 став 1, по зборот „Директорот,“ се додаваат зборовите :„претседател и“.
Член 2
По членот 24 се додаваат два нови членови 24-а и
24-б, кои гласат:
„Член 24-а
За прекршоците утврдени во член 24 од овој закон,
државниот просветен инспектор должен е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен
налог, согласно Законот за прекршоци.
Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето на
прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
Во записникот од став 2 на овој член се утврдува
начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од
прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
Кога како сторител на прекршок се јавува правно
лице, записникот и прекршочниот платен налог го потпишува одговорното лице во правното лице или од него овластено лице.
Државниот просветен инспектор е должен да води
евиденција за издадените прекршочни платни налози и
за исходот на покренатата постапка.

Член 4
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за основање на Национална
агенција за европски образовни програми и мобилност.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR THEMELIMIN
E AGJENCISË PËR PROGRAME ARSIMORE
EVROPIANE DHE MOBILITET
Neni 1
Në Ligjin për themelimin e Agjencisë Nacionale për
Programe Arsimore Evropiane dhe Mobilitet (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 113/2007,
24/11, 24/13 dhe 41/14), në nenin 21 në paragrafin 1 pas
fjalës “Drejtori,” shtohen fjalët: “kryetar dhe”.
Neni 2
Pas nenit 24 shtohen dy nene të reja 24-a dhe 24-b, si
vijojnë:
“Neni 24-a
Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 24 nga ky ligj,
inspektori shtetërorë arsimorë është i detyruar kryerësit të
kundërvajtjes t’i jep urdhërpagesë kundërvajtëse, në pajtim
me Ligjin për kundërvajtje.
Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën kundërvajtëse, të
njëjtën duhet ta nënshkruaj. Pranimi i urdhërpagesës
kundërvajtëse nga kryerësi i kundërvajtjes shënohen në
procesverbal.
Në procesverbalin nga paragrafi 2 i këtij neni
përcaktohet mënyra në të cilën do të hiqen pasojat e
dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të
pasojave nga kundërvajtja e bërë.
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Kur si kryerës të kundërvajtjes paraqitet person juridik,
procesverbalin dhe urdhërpagesën kundërvajtëse e
nënshkruan personi përgjegjës në personin juridik apo
personin e autorizuar nga ai.
Inspektori shtetërorë arsimorë është i detyruar të mbajë
evidencë për urdhërpagesat kundërvajtëse të lëshuara dhe
për rezultatin e procedurës së ngritur.
Në evidencën nga paragrafi 5 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe mbiemri,
përkatësisht emri i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi
përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes,
numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i jepet dhe
rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 6 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencën.
Ministri i Arsimit dhe Shkencës e përcakton formën
dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse.
Neni 24-b
Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj procedurë
kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton
gjykata kompetente.”
Neni 3
Në nenin 25 në paragrafin (1) pas fjalës “shkencë”
shtohen fjalët: “edhe Inspektorati Shtetëror i Arsimit.
Neni 4
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 5
Autorizohet Komisionit Juridik – Ligjvënës i Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për themelimin e Agjencisë Nacionale
për Programe Arsimore Evropiane dhe Mobilitet.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4102.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТВОРЕНИТЕ ГРАЃАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТИ ЗА ДОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување
на Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
Бр. 08-3647/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ОТВОРЕНИТЕ ГРАЃАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТИ
ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
Член 1
Во Законот за отворените граѓански универзитети
за доживотно учење („Службен весник на Република
Македонија“ број 36/11 и 41 /14), во член 19 став 1
зборовите: „1.000 до“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
,,Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член
ќе му се изрече на одговорното лице во правното
лице.“
Во ставот 3 зборовите: „2.000 до“ се бришат.
Ставот 4 се менува и гласи:
,,Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член
ќе му се изрече на одговорното лице во правното
лице.“
Во ставот 5 зборовите: „500 до 800“ се заменуваат
со зборовите: „250 до 300“.
Член 2
По членот 19 се додава нов член 19-а кој гласи:
„ Член 19-а
Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за прекршоците.“
Член 3
Членот 20 се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени во член 19 од овој закон,
државниот просветен инспектор должен е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен
налог, согласно Законот за прекршоци.
Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето на
прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
Во записникот од став 2 на овој член се утврдува
начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од
прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
Кога како сторител на прекршок се јавува правно
лице, записникот и прекршочниот платен налог го потпишува одговорното лице во правното лице или од него овластено лице.
Државниот просветен инспектор е должен да води
евиденција за издадените прекршочни платни налози и
за исходот на покренатата постапка.
Во евиденцијата од ставот 5 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 6 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Министерот за образование и наука ја пропишува
формата и содржината на прекршочниот платен налог.“
Член 4
По членот 20 се додава нов член 20-а кој гласи:
„Член 20-а
За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна
постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.“

25 август 2015

Член 5
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 6
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење .
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR UNIVERSITETET E HAPURA QYTETARE
PËR MËSIM TË PËRJETSHËM
Neni 1
Në Ligjin për universitetet e hapura qytetare për mësim
të përjetshëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 36/11 dhe 41 /14), në nenin 19
paragrafi 1 fjalët: “1.000 deri” shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
,,Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjen nga
paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik.”
Në paragrafin 3 fjalët: “2.000 deri” shlyhen.
Paragrafi 4 ndryshohet si vijon:
,,Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjen nga
paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik.”
Në paragrafin 5 fjalët: „500 deri 800“ zëvendësohen
me fjalët: „250 deri 300“.
Neni 2
Pas nenit 19 shtohet neni i ri 19-a si vijon:
“Neni 19-a
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.”
Neni 3
Neni 20 ndryshohet si vijon:
“Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 19 nga ky
ligj, inspektori shtetërorë arsimorë është i detyruar
kryerësit të kundërvajtjes t’i jep urdhërpagesë
kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën kundërvajtëse, të
njëjtën duhet ta nënshkruaj. Pranimi i urdhërpagesës
kundërvajtëse nga kryerësi i kundërvajtjes shënohet në
procesverbal.
Në procesverbalin nga paragrafi 2 i këtij neni
përcaktohet mënyra në të cilën do të hiqen pasojat e
dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të
pasojave nga kundërvajtja e bërë.
Kur si kryerës të kundërvajtjes paraqitet person juridik,
procesverbalin dhe urdhërpagesën kundërvajtëse e
nënshkruan personi përgjegjës në personin juridik apo
personin e autorizuar nga ai.
Inspektori shtetërorë arsimorë është i detyruar të mbajë
evidencë për urdhërpagesat kundërvajtëse të lëshuara dhe
për rezultatin e procedurës së ngritur.
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Në evidencën nga paragrafi 5 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe mbiemri,
përkatësisht emri i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi
përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes,
numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i jepet dhe
rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 6 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencën.
Ministri i Arsimit dhe Shkencës e përcakton formën
dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse.”
Neni 4
Pas nenit 20 shtohet neni i ri 20-a si vijon:
“Neni 20-a
Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj procedurë
kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton
gjykata kompetente.”
Neni 5
Akti nënligjorë i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 6
Autorizohet Komisioni Juridik – Ligjvënës i Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për universitetet e hapura qytetare për
mësim të përjetshëm.
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4103.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
Бр. 08-3648/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за основното образование („Службен
весник на Република Македонија“ брoj 103/2008, 33/10,
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14,135/14, 10/15 и 98/15), во членот 172 став (2) се
менува и гласи:
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,,(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лицеќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на директорот на основното училиште.“
Во ставот (3) бројот „200“ се заменува со зборовите: „80 до 120“.
Во ставот (4) бројот „80“ се заменува со зборовите:
„60 до 80“.
Во ставот (7) бројот „400“ се заменува со зборовите: „300 до 400“.
Член 2
Во членот 172-а во ставот (1) зборовите: „1.000 до“
се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
,, Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на директорот на основното училиште.“
Во ставот (3) бројот „400“ се заменува со со зборовите „140 до 180“.
Член 3
Во членот 172-б во ставот (1) зборовите: „1.400 до“
се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
,,Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на директорот на основното училиште.“
Во ставот (3) бројот „600“ се заменува со зборовите: „200 до 240“.
Ставот (6) се менува и гласи:
„На основното училиште за дејствијата од ставот
(1) алинеја 2 на овој член, покрај предвидената глоба
задолжително ќе му се изрече и прекршочна санкција
привремена забрана за вршење на дејност во времетраење од најмногу три години, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката.“
По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
„(7) На директорот на основното училиште за дејствијата од ставот (1) алинеја 2 на овој член, покрај
предвидената глоба задолжително ќе му се изрече и
прекршочна санкција привремена забрана за вршење
на професија во времетраење од најмногу една година,
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката.“
Член 4
Во членот 172-в во ставовите (2), (3) и (4), бројот
„400“ се заменува со зборовите: „300 до 400“.
Член 5
Во членот 173 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за прекршоците.“
Член 6
Членот 174 се менува и гласи:
„(1) За прекршоците утврдени во членовите 172,
172-а, 172-б, 172-в и 174-а од овој закон, државниот
просветен инспектор должен е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоци.
(2) Доколку сторителот го прими прекршочниот
платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето
на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
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(3) Во записникот од став (2) на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
(4) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог ги
потпишува директорот на основното училиште или од
него овластено лице.
(5) Државниот просветен инспектор е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки.
(6) Во евиденцијата од ставот (5) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(7)Личните податоци од ставот (6) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(8) Министерот за образование и наука ги пропишува формата и содржината на прекршочниот платен
налог.“
Член 7
Во членот 174-а во ставот (1) зборовите: „во мандатна постапка“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лицеќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на директорот на основното училиште.“
Во ставот (3) бројот „120“ се заменува со зборовите: „50 до 60“, а зборовите: „во мандатна постапка“
се бришат.
Ставот (4) се менува и гласи:
,,Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од член
97 ставовите (11) и (12) од овој закон на директорот на
основното училиште.“
Член 8
Во членот 174-б зборовите: „во мандатна постапка“
се бришат.
Член 9
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 10
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за основното образование.
Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ARSIMIN FILLOR
Neni 1
Në Ligjin për arsimin fillor ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 103/2008, 33/10,
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14,135/14, 10/15 dhe 98/15), në nenin 172 paragrafi
(2) ndryshohet si vijon:
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,,(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni drejtorit të shkollës fillore."
Në paragrafin (3) numri "200" zëvendësohet me fjalët:
“80 deri në 120".
Në paragrafin (4) numri "80" zëvendësohet me fjalët:
“60 deri në 80".
Në paragrafin (7) numri "400" zëvendësohet me fjalët:
“300 deri në 400".
Neni 2
Në nenin 172-a në paragrafin (1) fjalët: “1 000 deri"
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
,,Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni drejtorit të shkollës fillore."
Në paragrafin (3) numri "400" zëvendësohet me fjalët:
“140 deri në 180".
Neni 3
Në nenin 172-b në paragrafin (1) fjalët: “1 400 deri"
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
,,Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni drejtorit të shkollës fillore."
Në paragrafin (3) numri "600" zëvendësohet me fjalët:
“200 deri në 240".
Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:
"Shkollës fillore për veprimet nga paragrafi (1) alineja
2 e këtij neni, krahas gjobës së paraparë detyrimisht do t'i
shqiptohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalim i
përkohshëm për ushtrimin e veprimtarisë në kohëzgjatje
prej më së shumti tre vjet, duke llogaritur nga dita e
plotfuqishmërisë së vendimit."
Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:
"(7) Drejtorit të shkollës fillore për veprimet nga
paragrafi (1) alineja 2 e këtij neni, krahas gjobës së
paraparë detyrimisht do t'i shqiptohet edhe sanksion për
kundërvajtje ndalim i përkohshëm për ushtrimin e
veprimtarisë në kohëzgjatje prej më së shumti një viti,
duke llogaritur nga dita e plotfuqishmërisë së vendimit."
Neni 4
Në nenin 172-v në paragrafët (2), (3) dhe (4) numri
"400" zëvendësohet me fjalët: “300 deri në 400".
Neni 5
Në nenin 173 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
si vijon:
"(2) Matja e lartësisë së gjobës për person juridik bëhet
në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."
Neni 6
Neni 174 ndryshohet si vijon:
"(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 172, 172a, 172-b, 172-v dhe 174-а të këtij ligji, inspektorati
shtetëror i arsimit është i detyruar që kryerësit të
kundërvajtjes t'i lëshojë urdhërpagesë për kundërvajtje, në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
(2) Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën për
kundërvajtje, të njëjtën duhet ta nënshkruajë. Pranimi i
urdhërpagesës për kundërvajtje nga kryerësi i kundërvajtjes
shënohet në procesverbal.
(3) Në procesverbalin nga paragrafi (2) i këtij neni,
konstatohet mënyra në të cilën do të mënjanohen pasojat e
dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të
pasojave nga kundërvajtja e kryer.
(4) Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet personi
juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën për kundërvajtje
e nënshkruan drejtori i shkollës fillore ose personi i
autorizuar nga ai.
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(5) Inspektorati shtetëror i arsimit është i detyruar që të
mbajë evidencë për urdhërpagesat për kundërvajtje dhe për
rezultatin nga procedurat e ngritura.
(6) Në evidencën nga paragrafi (5) i këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës për
kundërvajtje që i lëshohet edhe rezultati i procedurës.
(7) Të dhënat personale nga paragrafi (6) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(8) Ministri i Arsimit dhe Shkencës i përcakton formën
dhe përmbajtjen urdhërpagesës për kundërvajtje."
Neni 7
Në nenin 174-a në paragrafin (1) fjalët: "në procedurë
mandatore" shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
,,Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni drejtorit të shkollës fillore."
Në paragrafin (3) numri "120" zëvendësohet me fjalët:
“50 deri në 60", ndërsa fjalët: “në procedurë mandatore"
shlyhen.
Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
,,Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 97 paragrafët (11) dhe (12) të këtij ligji drejtorit
të shkollës fillore."
Neni 8
Në nenin 174-b fjalët: “në procedurë mandatore"
shlyhen.
Neni 9
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohen
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 10
Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për arsimin fillor.
Neni 11
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4104.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
Бр. 08-3649/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96,
35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004,
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008,
92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12,
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15 и 98/15), во
членот 109 во ставот (1) бројот „800“ се заменува со
зборовите: „600 до 800“.
Ставот (3) се менува и гласи:
,,Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на директорот на средното училиште.“
Во ставот (4) бројот „400“ се заменува со зборовите: „100 до 120“.
Во ставот (5) зборовите: „1.000 до“ се бришат.
Ставот (6) се менува и гласи:
,,Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(5) на овој член на директорот на средното училиште.“
Во ставовите (7) и (8) бројот „400“ се заменува со
зборовите: „150 до 180“.
Член 2
Во членот 109-а во ставот (1) зборовите „1.400 до“
се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
,, Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на директорот на средното училиште.“
Во ставот (3) бројот „600“ се заменува со зборовите: „200 до 240“.
Во ставот (4) бројот „400“ се заменува со зборовите: „350 до 400“.
Ставот (6) се менува и гласи:
„ На средното училиште за дејствијата од ставот (1)
алинеја 3 на овој член, покрај предвидената глоба задолжително ќе му се изрече и прекршочна санкција
привремена забрана за вршење на дејност во времетраење од најмногу три години, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката.“
По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
„(7) На директорот на средното училиште за дејствијата од ставот (1) алинеја 3 на овој член, покрај
предвидената глоба задолжително ќе му се изрече и
прекршочна санкција привремена забрана за вршење
на професија во времетраење од најмногу една година,
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката.“
Член 3
Членот 109-б се менува и гласи:
,,(1)Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако започне со работа спротивно на одредбите од
членовите 11, 13 и 13-а од овој закон.
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на одговорното лице во правното лице.
(3) Глоба во износ од 5.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичкото лице ако започне соработа спротивно на одредбите од членовите 11, 13 и 13-а на овој закон.
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(4) На правното лице за дејствијата од ставот (1) на
овој член, покрај предвидената глоба задолжително ќе
му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејност во времетраење од најмногу
три години, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката.
(5) На физичкото лице и на одговорното лице во
правното лице за дејствијата од ставовите (2) и (3) на
овој член , покрај предвидената глоба задолжително ќе
му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на професија во времетраење од најмногу
една година, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката.
(6) Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарскап
ротиввредност државниот просветен инспектор ќе му
изрече за прекршок на одговорното лице во правното
лице ако не постапи согласно член 70-а ставoвите (11)
и (12) од овој закон.
(7) За секоe наредно повторување на прекршоците
од ставот (6) на овој член во тековната учебна година
се изрекува глоба во двоен износ.“
Член 4
Членот 109-в се менува и гласи:
„(1) За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува
надлежен суд.
(2) Oдмерувањето на висината на глобата за правно
лице се врши согласно Законот за прекршоците.
(3) За прекршоците утврдени во членовите 109,
109-а, 109-б, 109-г и 110 од овој закон, државниот
просветен инспектор должен е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоци.
(4) Доколку сторителот го прими прекршочниот
платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето
на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
(5) Во записникот од став (4) на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
(6) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог ги
потпишува директорот на основното училиште или од
него овластено лице.
(7) Државниот просветен инспектор е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки.
(8) Во евиденцијата од ставот (7) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(9) Личните податоци од ставот (8) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(10) Министерот за образование и наука ги пропишува формата и содржината на прекршочниот платен
налог.“
Член 5
Во членот 109-г во став (1) зборовите: „во мандатна постапка“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„ Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на директорот на средното училиште.“
Во ставот (3) бројот „120“ се заменува со зборовите: „50 до 60“, а зборовите: „во мандатна постапка“
се бришат.
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Член 6
Во членот 109-д зборовите: „во мандатна постапка“
се бришат.
Член 7
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 8
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за средното образование.
Член 9
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ARSIMIN E MESËM
Neni 1
Në Ligjin për arsimin e mesëm ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 44/95, 24/96, 34/96,
35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004,
55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008,
92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12,
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15 dhe 98/15), në
nenin 109 në paragrafin (1) numri "800" zëvendësohet me
fjalët: “600 deri në 800".
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni drejtorit të shkollës së mesme."
Në paragrafin (4) numri "400" zëvendësohet me fjalët:
“100 deri në 120".
Në paragrafin (5) fjalët: “1.000 deri " shlyhen.
Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (5) i këtij neni drejtorit të shkollës së mesme."
Në paragrafët (7) dhe (8) numri "400" zëvendësohet me
fjalët: "150 deri në 180".
Neni 2
Në nenin 109-a në paragrafin (1) fjalët: “1.400 deri në"
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni drejtorit të shkollës së mesme."
Në paragrafin (3) numri "600" zëvendësohet me fjalët:
“200 deri në 240".
Në paragrafin (4) numri "400" zëvendësohet me fjalët:
“350 deri në 400".
Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:
"Në shkollën e mesme për veprimet nga paragrafi (1)
alineja 3 e këtij neni, krahas gjobës së paraparë detyrimisht
do t'i shqiptohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalim të
përkohshëm për ushtrimin e veprimtarisë në kohëzgjatje
prej së paku tre vjet, duke konsideruar nga dita e
plotfuqishmërisë së vendimit."
Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:
"(7) Drejtorit të shkollës së mesme për veprimet nga
paragrafi (1) alineja 3 e këtij neni, krahas gjobës së
paraparë detyrimisht do t'i shqiptohet edhe sanksion për
kundërvajtje ndalim të përkohshëm për ushtrimin e
veprimtarisë në kohëzgjatje prej më së shumti një vit, duke
konsideruar nga dita e plotfuqishmërisë së vendimit."
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Neni 3
Neni 109-b ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobë në shumë prej 10.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit
juridik nëse fillon me punë në kundërshtim me dispozitat e
neneve 11, 13 dhe 13-a të këtij ligji.
(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik.
(3) Gjobë në shume prej 5.000 deri në 6.000 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit juridik nëse fillon me punë në kundërshtim me
dispozitat e neneve 11, 13 dhe 13-a të këtij ligji.
(4) Personit juridik për veprimet nga paragrafi (1)i këtij
neni, krahas gjobës së paraparë detyrimisht do t'i
shqiptohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalim të
përkohshëm për ushtrimin e veprimtarisë në kohëzgjatje
prej më së shumti tre vjet, duke konsideruar nga dita e
plotfuqishmërisë së vendimit.
(5) Personit fizik dhe personit përgjegjës në personin
juridik për veprimet nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni,
krahas gjobës detyrimisht do t'i shqiptohet edhe sanksion
për kundërvajtje ndalim i përkohshëm për ushtrimin e
profesionit në kohëzgjatje prej më së shumti një vit, duke
konsideruar nga dita e plotfuqishmërisë së vendimeve.
(6) Gjobë në shumë prej 200 deri në 300 euro në
kundërvlerë me denarë inspektoratit shtetëror të arsimit do
t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik nëse nuk
vepron në pajtim me nenin 70-a paragrafët (11) dhe (12) të
këtij ligji.
(7) Për çdo përsëritje të ardhshme të kundërvajtjeve
nga paragrafi (6) i këtij neni në vitin shkollor rrjedhës
shqiptohet gjobë në shumë të dyfishtë."
Neni 4
Neni 109-v ndryshohet si vijon:
"(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj
procedurë për kundërvajtje dhe sanksione për kundërvajtje
shqipton gjykata kompetente.
(2) Matja e lartësisë së gjobës për person juridik bëhet
në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.
(3) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 109, 109-a,
109-b, 109-g dhe 110 të këtij ligji, inspektorati shtetëror i
arsimit është i detyruar që autorit të kundërvajtjes t'i
lëshojë urdhëresë pagesore për kundërvajtje, në pajtim me
Ligjin për kundërvajtje.
(4) Nëse autori e pranon urdhëresën pagesore për
kundërvajtje, të njëjtin duhet ta nënshkruajë. Pranimi i
urdhëresës pagesore për kundërvajtje nga kryerësi i
kundërvajtjes shënohet në procesverbal.
(5) Në procesverbalin nga paragrafi (4) i këtij neni,
konstatohet mënyra në të cilën do të mënjanohen pasojat e
dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit te
pasojave nga kundërvajtja e kryer.
(6) Kur si autor i kundërvajtjes paraqitet personi
juridik, procesverbalin dhe urdhëresën pagesore për
kundërvajtje e nënshkruan drejtori i shkollës fillore ose nga
ai personi i autorizuar.
(7) Inspektorati shtetëror i arsimit është i detyruar që të
mbajë evidence për urdhërpagesat për kundërvajtje dhe për
rezultatin nga procedurat e ngritura.
(8) Në evidencën nga paragrafi (7) i këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhëresës pagesore për
kundërvajtje që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
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(9) Të dhënat personale nga paragrafi (8) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(10) Ministri i Arsimit dhe Shkencës i përcakton
formën dhe përmbajtjen urdhëresës pagesore për
kundërvajtje."
Neni 5
Në nenin 109-g në paragrafin (1) fjalët: “në procedurë
mandatore" shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni drejtorit të shkollës së mesme."
Në paragrafin (3) numri "120" zëvendësohet me fjalët:
“50 deri në 60", ndërsa fjalët: “në procedurë mandatore"
shlyhen.
Neni 6
Në nenin 109-d fjalët: "në procedure mandatore"
shlyhen.
Neni 7
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 8
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për arsimin e mesëm.
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4105.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
Бр. 08-3650/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за високото образование („Службен
весник на Република Македонија“ брoj 35/2008,
103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11,
51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15,
20/15 и 98/15), во членот 167 став (2) зборовите: „5.000
до“ се бришат.

Ставот (4) се менува и гласи:
,,Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) на овој член на одговорното лице
во правното лице.“
Ставовите (5) и (6) се бришат.
Член 2
Членот 167-а се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако не се именува вршител на должност декан
согласно со членот 37 став (2) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако не формира центар за кариера согласно член
45 од овој закон.
(3) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако не постапи согласно член 45 став (10) од овој
закон.
(4) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако не бидат објавени на веб страницата резултатите од самоевалуацијата согласно со членот 77 став
(5) од овој закон.
(5) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако не бидат доставени до министерството надлежно за работите на високото образование резултатите од самоевалуацијата согласно со членот 77 став (8)
од овој закон.
(6) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако не ги достави или нецелосно ги достави податоците потребни за ажурирање на базата на податоци
за високообразовна дејност до министерството надлежно за работите од областа на високото образование,
односно не постапи согласно со членот 77-б став (8)
од овој закон.
(7) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако не постапи согласно член 99 ставови (3), (10),
(11), (14) и (16) од овој закон.
(8) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако не постапи согласно со членот 100 ставови (5)
и (6) од овој закон.
(9) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако не ја објави основната литература на веб страницата и ако истата не ја содржи и литературата која ја
обезбедува, печати и доставува до високообразовните
установи, министерството надлежно за работите на високото образование (член 112 став 7 од овој закон).
(10) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако не биде организирано изведување настава за
студиски програми на англиски јазик од членот 103
став (5) од овој закон.
(11) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако не издаде студентска легитимација согласно
со членот 116 став (7) и студентски индекс согласно со
членот 116 став (8) од овој закон.
(12) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако на лице избрано во наставно - научно и наставно звање му дозволи да врши предавање на повеќе
од четири предмети во текот на еден семестар од студиската година (член 121 став (6) од овој закон).
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(13) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
ако доколку не постапи согласно со членот 123 став (4)
од овој закон.
(14) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако не воведе електронска евиденција согласно со
членот 133 ставот (9) од овој закон.
(15) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице од високообразовната установа доколку не постапи согласно со членот
133 став 14 од овој закон.
(16) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако не формира дисциплинска комисија во случај
на неизвршување на педагошките обврски согласно
член 138 став (4) од овој закон.
(17) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако не донесе решение за престанок на работниот
однос на лицето избрано во наставно - научно, наставно, односно соработничко звање кое не ги извршува
своите педагошки обврски, а особено ако се утврди дека неоправдано не ја реализира наставата, односно
вежбите за студентите и доколку во рокот определен
од Државен просветен инспекторат кој не е подолг од
15 дена, не донел решение за престанок на работниот
однос (член 138 став (6) од овој закон).
(18) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако дозволи постапување спротивно на одредбите
од член 140 ставови (3) и (4) од овој закон.
(19) Глоба во износ од 600 до 700 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на лицето
од членот 112 став (5) од овој закон ако на почетокот
на секоја студиска година на студентите не им предложи основна литература за полагање на испити и која не
ја содржи и литературата која ја обезбедува, печати и
достаува до високообразовните установи министерството надлежно за работите на високото образование.
(20) Глоба во износ од 600 до 700 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на лицето
избрано во наставно - научно или наставно звање за
прекршок ако врши предавање на повеќе од четири
наставни предмети во текот на еден семестар од академската година (член 121 став (6) од овој закон).
(21) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17) и (18) на овој член на одговорното лице во правното лице.
Член 3
Членот 167-б се брише.
Член 4
Во членот 167-в ставот (5) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(4) на овој член на одговорното лице во правното
лице.“
Член 5
Во членот 167-г во ставот (1) зборовите: „10.000 до
“ се бришат.
Член 6
Членот 168 се менува и гласи:
„(1) Oдмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците.

(2) За прекршоците утврдени во членовите 167,
167-а, 167-в и 167-г од овој закон, државниот просветен инспектор должен е на сторителот на прекршокот
да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоци.
(3) Доколку сторителот го прими прекршочниот
платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето
на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
(4) Во записникот од став (3) на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
(5) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог ги
потпишува одговорното лице во правното лице или од
него овластено лице.
(6) Државниот просветен инспектор е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки.
(7) Во евиденцијата од ставот (6) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(8) Личните податоци од ставот (7) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(9) Министерот за образование и наука ги пропишува формата и содржината на прекршочниот платен
налог.
(10) За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува
надлежен суд.“
Член 7
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 8
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за високото образование.
Член 9
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ARSIM TË LARTË
Neni 1
Në Ligjin për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 35/2008, 103/2008,
26/09, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12,
15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15 dhe
98/15), në nenin 167 në paragrafin (2) fjalët: "5.000 deri"
shlyhen.
Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
,,Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni personit përgjegjës
në personin juridik."
Paragrafët (5) dhe (6) shlyhen.
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Neni 2
Neni 167-a ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik
nëse nuk emëron ushtrues detyre dekan në pajtim me nenin
37 paragrafi (2) të këtij ligji.
(2) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik
nëse nuk formon qendër për karrierë në pajtim me nenin 45
të këtij ligji.
(3) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik
nëse nuk vepron në pajtim me nenin 45 paragrafi (10) të
këtij ligji.
(4) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik
nëse nuk publikohen në faqen e internetit rezultatet nga
vetevalvimi në pajtim me nenin 77 paragrafi (5) të këtij
ligji.
(5) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlere me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik
nëse nuk dorëzohen në ministria që është kompetente për
punët e arsimit të lartë rezultatet nga vetevalvimi në pajtim
me nenin 77 paragrafi (8) të këtij ligji.
(6) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik
nëse nuk i dorëzon apo në mënyrë jo të plotë i dorëzon të
dhënat e nevojshme për azhurnimin e bazës së të dhënave
për veprimtarinë e arsimit të lartë te ministria që është
kompetente për punët nga sfera e arsimit të lartë,
përkatësisht nuk vepron në pajtim me nenin 77-b paragrafi
(8) të këtij ligji.
(7) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik
nëse nuk vepron në pajtim me nenin 99 paragrafët (3),
(10), (11), (14) dhe (16) të këtij ligji.
(8) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik
nëse nuk vepron në pajtim me nenin 100 paragrafët (5) dhe
(6) të këtij ligji.
(9) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik
nëse nuk e publikon literaturën bazë në faqen e internetit
dhe nëse ajo nuk e përmban edhe literaturën që e siguron,
boton dhe dorëzon te institucionet e arsimit të lartë
ministria kompetente për punët nga sfera e arsimit të lartë
(neni 112 paragrafi 7 të këtij ligji).
(10) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit
juridik nëse nuk organizohet realizimi i mësimit për
programet studimore në gjuhën angleze nga neni 103
paragrafi (5) të këtij ligji.
(11) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit
juridik nëse nuk lëshon legjitimacion të studentit në pajtim
me nenin 116 paragrafi (7) dhe indeks të studentit në
pajtim me nenin 116 paragrafi (8) të këtij ligji.
(12) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit
juridik nëse personit të zgjedhur në titullin shkencor
mësimor dhe mësimor i lejon të mbajë ligjëratë në më tepër
se katër lëndë gjatë një semestri të vitit studimor (neni 121
paragrafi (6) të këtij ligji).
(13) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit
juridik nëse nuk vepron në pajtim me nenin 123 paragrafi
(4) të këtij ligji.
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(14) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit
juridik nëse nuk vendos evidencë elektronike në pajtim me
nenin 133 paragrafi (9) të këtij ligji.
(15) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet personit të institucionit të
arsimit të lartë nëse nuk vepron në pajtim me nenin 133
paragrafi 14 të këtij ligji.
(16) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit
juridik nëse nuk formon komision disiplinor në rast të
mosrealizimit të obligimeve pedagogjike në pajtim me
nenin 138 paragrafi (4) të këtij ligji.
(17) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit
juridik nëse nuk miraton aktvendim për pushim të
marrëdhënies së punës për personin e zgjedhur në titullin
shkencor mësimor, mësimor, përkatësisht titullin e
bashkëpunëtorit që nuk i kryen obligimet e tij pedagogjike,
e veçanërisht nëse përcaktohet se në mënyrë të
paarsyeshme nuk e realizon mësimin, përkatësisht
ushtrimet për studentët dhe nëse në afatin e caktuar nga
Inspektorati Shtetëror i Arsimit që nuk është më i gjatë se
15 ditë, nuk ka miratuar aktvendim për pushim të
marrëdhënies së punës (neni 138 paragrafi (6) të këtij ligji).
(18) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit
juridik nëse lejon veprimin në kundërshtim me dispozitat
nga neni 140 paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji.
(19) Gjobë në shumë prej 600 deri më 700 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit nga neni 112 paragrafi (5) të këtij ligji nëse në
fillim të secilit vit studimor studentëve nuk u propozon
literaturë bazë për dhënie të provimeve dhe e cila nuk e
përmban edhe literaturën që e siguron, boton dhe dorëzon
te institucionet e arsimit të lartë ministria kompetente për
punët e arsimit të lartë.
(20) Gjobë në shumë prej 600 deri më 700 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit të zgjedhur në titullin shkencor mësimor apo
mësimor për kundërvajtje nëse mban ligjërata në më tepër
se katër lëndë mësimore gjatë një semestri të vitit
akademik (neni 121 paragrafi (6) të këtij ligji).
(21) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafët (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) dhe (18) të këtij neni
personit përgjegjës në personin juridik.
Neni 3
Neni 167-b shlyhet.
Neni 4
Në nenin 167-v paragrafi (5) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (4) i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik."
Neni 5
Në nenin 167-g në paragrafin (1) fjalët: "10.000 deri
më" shlyhen.
Neni 6
Neni 168 ndryshohet si vijon:
"(1) Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik
bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
(2) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 167, 167-a,
167-v dhe 167-g të këtij ligji, inspektori shtetëror i arsimit
detyrohet kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojë urdhërpagesë
të kundërvajtjes, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
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(3) Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën e
kundërvajtjes, të njëjtën duhet ta nënshkruajë. Pranimi i
urdhërpagesës së kundërvajtjes nga kryerësi i kundërvajtjes
shënohet në procesverbal.
(4) Në procesverbal nga paragrafi (3) i këtij neni
përcaktohet mënyra në të cilën do të mënjanohen pasojat e
dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të
pasojave nga kundërvajtja e kryer.
(5) Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet personi
juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën e kundërvajtjes i
nënshkruan personi përgjegjës në personin juridik apo prej
tij personi i autorizuar.
(6) Inspektori shtetëror i arsimit detyrohet të mbajë
evidencë për urdhërpagesat e kundërvajtjes të lëshuara dhe
për rezultatin e procedurave të ngritura.
(7) Në evidencën nga paragrafi (6) i këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, përkatësisht emri i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së kundërvajtjes që i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(8) Të dhënat personale nga paragrafi (7) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(9) Ministri i Arsimit dhe Shkencës e përcakton formën
dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së kundërvajtjes.
(10) Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj
procedura e kundërvajtjes mban dhe sanksione të
kundërvajtjes shqipton gjykata kompetente."
Neni 7
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 8
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për arsim të lartë.
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4106.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
Бр. 08-3651/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
Член 1
Во Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ број 71/2006,
117/2008, 148/2009, 17/11, 24/13, 137/13 и 41/14), во
член 39 пред зборот „Надзор“ се додава бројот „(1).“
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Инспекциски надзор над работата на установите, односно институциите за образование на возрасните врши Државниот просветен инспекторат.“
Член 2
Во член 40 во ставот (1) зборовите „2000 до“ се
бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
,, Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на одговорното лице кај работодавачот.“
Во ставот (3) зборовите „3.000 до“ се бришат.
Ставот (4) се менува и гласи:
,, Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(3) на овој член на одговорното лице кај работодавачот.“
Член 3
По членот 40-а се додаваат три нови члена 40-б,
40-в и 40-г, кои гласат:
,,Член 40-б
Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за прекршоците.
Член 40-в
(1) За прекршоците утврдени во членовите 40 и 40а од овој закон, државниот просветен инспектор должен е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоци.
(2) Доколку сторителот го прими прекршочниот
платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето
на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
(3) Во записникот од став (2) на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
(4) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог ги
потпишува одговорното лице во правното лице или од
него овластено лице.
(5) Државниот просветен инспектор е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки.
(6) Во евиденцијата од ставот (5) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(7) Личните податоци од ставот (6) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(8) Министерот за образование и наука ги пропишува формата и содржината на прекршочниот платен
налог.
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Член 40-г
За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна
постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.“
Член 4
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за стручно образование и
обука.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ARSIM PROFESIONAL DHE TRAJNIM
Neni 1
Në Ligjin për arsim profesional dhe trajnim (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 71/2006,
117/2008, 148/2009, 17/11, 24/13, 137/13 dhe 41/14), në
nenin 39 para fjalës “Mbikëqyrje” shtohet numri “(1)."
Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:
“(2) Mbikëqyrje inspektuese mbi punën e
institucioneve, përkatësisht institucioneve të të moshuarve
kryen Inspektorati Shtetërorë Arsimorë."
Neni 2
Në nenin 40 në paragrafin (1) fjalët: “2000 deri”
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
,,Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjen nga
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës tek
punëdhënësi.”
Në paragrafin (3) fjalët: “3.000 deri” shlyhen.
Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
,,Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjen nga
paragrafi (3) i këtij neni personit përgjegjës tek
punëdhënësi.”
Neni 3
Pas nenit 40-a shtohen tre nene të reja 40-b, 40-v dhe
40-g, si vijojnë:
,,Neni 40-b
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.
Neni 40-v
(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 40 dhe 40a nga ky ligj, inspektori shtetërorë arsimorë është i detyruar
kryerësit të kundërvajtjes t’i jep urdhërpagesë
kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
(2) Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën
kundërvajtëse, i njëjti duhet ta nënshkruaj. Pranimi i
urdhërpagesës kundërvajtëse nga kryerësi i kundërvajtjes
shënohen në procesverbal.
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(3) Në procesverbalin nga paragrafi (2) i këtij neni
përcaktohet mënyra në të cilën do të hiqen pasojat e
dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të
pasojave nga kundërvajtja e bërë.
(4) Kur si kryerës të kundërvajtjes paraqitet person
juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën kundërvajtëse i
nënshkruan personi përgjegjës në personin juridik apo
personin e autorizuar nga ai.
(5) Inspektori shtetërorë arsimorë është i detyruar të
mbajë evidencë për urdhërpagesat kundërvajtëse të
lëshuara dhe për rezultatin nga procedurat e ngritura.
(6) Në evidencën nga paragrafi (5) i këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe
mbiemri, përkatësisht emri i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i
jepet dhe rezultati i procedurës.
(7) Të dhënat personale nga paragrafi (6) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencën.
(8) Ministri i Arsimit dhe Shkencës i përcakton formën
dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse.
Neni 40-g
Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj procedurë
kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton
gjykata kompetente.”
Neni 4
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 5
Autorizohet Komisioni Juridik – Ligjvënës i Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për arsim profesional dhe trajnim.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4107.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ОБУКА И ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО
УЧИЛИШТЕ, СРЕДНО УЧИЛИШТЕ, УЧЕНИЧКИ
ДОМ И ОТВОРЕН ГРАЃАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за обука и испит за директор на основно
училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
Бр. 08-3652/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

25 август 2015

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБУКА И ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ, СРЕДНО УЧИЛИШТЕ,
УЧЕНИЧКИ ДОМ И ОТВОРЕН ГРАЃАНСКИ
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
Член 1
Во Законот за обука и испит за директор на основно
училиште, средно училиште, ученички дом и отворен
граѓански универзитет за доживотно учење („Службен
весник на Република Македонија“ број 10/15), членот
32 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на Државниот испитен
центар доколку не го снима, не го емитува во живо на
веб страницата на Државниот испитен центар и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на Државниот испитен центар согласно со членот 15 став (3) од овој закон.
Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
1 на овој член на одговорното лице во правното лице.
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното лице од членот 15 став 4 од овој закон ако постапува спротивно на членот 15 ставови 5, 6, 7 и 12 од
овој закон.
Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на директорот на Државниот испитен центар ако не донесе решение за одземање на уверение за директор во рокот
утврден во членот 28 став 2 од овој закон.“
Член 2
По членот 32 се додаваат два нов члена 32-а и 32-б,
кои гласат:
„Член 32-а
Oдмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.
Член 32-б
За прекршоците утврдени во членот 32 од овој закон, државниот просветен инспектор должен е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоци.
Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето на
прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
Во записникот од ставот (2) на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици
од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
Кога како сторител на прекршок се јавува правно
лице, записникот и прекршочниот платен налог ги потпишува одговорното лице во правното лице или од него овластено лице.
Државниот просветен инспектор е должен да води
евиденција за издадените прекршочни платни налози и
за исходот од покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот (5) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и исходот на постапката.
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Личните податоци од ставот (6) на овој член се чуваат
пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Министерот за образование и наукаги пропишува
формата и содржината на прекршочниот платен налог.“
Член 3
Во членот 33 ставот 2 се брише.
Член 4
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за обука и испит за директор
на основно училиште, средно училиште, ученички дом
и отворен граѓански универзитет за доживотно учење.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TRAJNIM DHE PROVIM PËR DREJTOR TË
SHKOLLËS FILLORE, SHKOLLËS SË MESME,
KONVIKTIT TË NXËNËSVE DHE UNIVERSITETIT TË
HAPUR CIVIL PËR MËSIM TË PËRJETSHËM
Neni 1
Në Ligjin për trajnim dhe provim për drejtor të shkollës
fillore, shkollës së mesme, konviktit të nxënësve dhe
universitetit të hapur civil për mësim të përjetshëm
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
10/15), neni 32 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet Qendrës Shtetërore të Provimit
nëse nuk e incizon, nuk e emeton drejtpërdrejtë në faqen e
internetit të Qendrës Shtetërore të Provimit dhe nëse nuk e
vendos incizimin nga tërë provimi në faqen e internetit të
Qendrës Shtetërore të Provimit në pajtim me nenin 15
paragrafi (3) të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik.
Gjobë në shumë prej 500 deri më 1.000 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit të autorizuar nga neni 15 paragrafi 4 të këtij ligji
nëse vepron në kundërshtim me nenin 15 paragrafët 5, 6, 7
dhe 12 të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 1.000 deri më 1.500 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
drejtorit të Qendrës Shtetërore të Provimit nëse nuk
miraton aktvendim për marrjen e certifikatës së drejtorit në
afatin e përcaktuar në nenin 28 paragrafi 2 të këtij ligji."
Neni 2
Pas nenit 32 shtohen dy nene të reja 32-a dhe 32-b si
vijojnë:
"Neni 32-a
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
Neni 32-b
Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 32 të këtij
ligji, inspektori shtetëror i arsimit detyrohet kryerësit të
kundërvajtjes t'i lëshojë urdhërpagese të kundërvajtjes, në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
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Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën e kundërvajtjes,
të njëjtin duhet ta nënshkruajë. Pranimi i urdhërpagesës së
kundërvajtjes nga kryerësi i kundërvajtjes shënohet në
procesverbal.
Në procesverbalin nga paragrafi (2) i këtij neni
përcaktohet mënyra në të cilën do të mënjanohen pasojat e
dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të
pasojave nga kryerësi i kundërvajtjes.
Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet personi juridik,
procesverbalin dhe urdhërpagesën e kundërvajtjes e
nënshkruan personi përgjegjës në personin juridik apo prej
tij personi i autorizuar.
Inspektori shtetëror i arsimit detyrohet të mbajë
evidencë për urdhërpagesat e kundërvajtjes të lëshuara dhe
për rezultatin e procedurave të ngritura.
Në evidencën nga paragrafi (5) të këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe
mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së kundërvajtjes që i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi (6) të këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
Ministri i Arsimit dhe Shkencës e përcakton formën
dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së kundërvajtjes."
Neni 3
Në nenin 33 paragrafi 2 shlyhet.
Neni 4
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 5
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për trajnim dhe provim për drejtor të shkollës
fillore, shkollës së mesme, konviktit të nxënësve dhe
universitetit të hapur civil për mësim të përjetshëm.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4108.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ
УЧИЛИШТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за наставници во основните и средните
училишта,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
Бр. 08-3653/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И
СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
Член 1
Во Законот за наставници во основните и средните
училишта („Службен весник на Република Македонија“ број 10/15), по членот 32 се додава нова глава V-а
и нов член 32-а, кои гласат:
„V-а. НАДЗОР
Член 32-а
(1) Надзор над спроведувањето на одредбите на
овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши Министерството.
(2) Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа
на овој закон врши Државниот просветен инспекторат,
согласно со закон.“
Член 2
Во член 33 став (1) зборовите: „2.500 до“ се бришат.
Во ставот (2) зборовите: „2.500 до“ се бришат.
Ставот (3) се менува и гласи:
„ Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице за прекршокот од ставовите (1) и (2) на
овој член ќе му се изрече на директорот на основното,
односно средното училиште.“
Член 3
По членот 33 се додаваат три нови члена 33-а, 33-б
и 33-в, кои гласат:
„ Член 33-а
Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за прекршоците.
Член 33-б
(1) За прекршоците утврдени во член 33 од овој закон, државниот просветен инспектор должен е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоци.
(2) Доколку сторителот го прими прекршочниот
платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето
на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
(3) Во записникот од став (2) на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
(4) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог го
потпишува одговорното лице во правното лице или од
него овластено лице.
(5) Државниот просветен инспектор е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатата постапка.
(6) Во евиденцијата од ставот (5) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
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(7) Личните податоци од ставот (6) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(8) Министерот за образование и наука ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 33-в
За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна
постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.“
Член 4
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот наставници во основните и
средните училишта.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MËSIMDHËNËS NË SHKOLLA FILLORE
DHE TË MESME
Neni 1
Në Ligjin për mësimdhënës në shkolla fillore dhe të
mesme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 10/15), pas nenit 32 shtohet kapitull i ri V-a dhe nen
i ri 32-a si vijojnë:

(2) Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën e
kundërvajtjes, të njëjtin duhet ta nënshkruajë. Pranimi i
urdhërpagesës së kundërvajtjes nga kryerësi i kundërvajtjes
shënohet në procesverbal.
(3) Në procesverbalin nga paragrafi (2) i këtij neni
përcaktohet mënyra në të cilën do të mënjanohen pasojat e
dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të
pasojave nga kundërvajtja e kryer.
(4) Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet personi
juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën e kundërvajtjes e
nënshkruan personi përgjegjës në personin juridik apo prej
tij personi i autorizuar.
(5) Inspektori shtetëror i arsimit detyrohet të mbajë
evidencë për urdhërpagesat e kundërvajtjes të lëshuara dhe
për rezultatin e procedurave të ngritura.
(6) Në evidencën nga paragrafi (5) të këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së
kundërvajtjes që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(7) Të dhënat personale nga paragrafi (6) të këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(8) Ministri i Arsimit dhe Shkencës e përcakton formën
dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së kundërvajtjes.
Neni 33-v
Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj procedurë
të kundërvajtjes mban dhe sanksione të kundërvajtjes
shqipton gjykata kompetente."
Neni 4
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do te miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

"V-a. MBIKËQYRJA

Neni 5
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për mësimdhënës në shkolla fillore dhe të mesme.

Neni 32-a
(1) Mbikëqyrje në zbatimin e dispozitave të këtij ligji
dhe rregullave të miratuara në bazë të këtij ligji kryen
Ministria.
(2) Mbikëqyrje inspektuese në zbatimin e dispozitave
të këtij ligji dhe rregullave të miratuara në bazë të këtij ligji
kryen Inspektorati Shtetëror i Arsimit në pajtim me ligjin."

Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________

Neni 2
Në nenin 33 paragrafi (1) fjalët: "2.500 deri më"
shlyhen.
Në paragrafin (2) fjalët: "2.500 deri më" shlyhen.
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
,,Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik për kundërvajtje nga paragrafët (1) dhe (2)
të këtij neni do t'i shqiptohet drejtorit të shkollës fillore,
përkatësisht të shkollës së mesme."
Neni 3
Pas nenit 33 shtohen tri nene të reja 33-a, 33-b dhe 33v si vijojnë:
"Neni 33-a
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
Neni 33-b
(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 33 të këtij
ligji, inspektori shtetëror i arsimit detyrohet kryerësit të
kundërvajtjes t'i lëshojë urdhërpagesë të kundërvajtjes, në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

4109.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
Бр. 08-3654/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ
Член 1
Во Законот за научно-истражувачката дејност
(„Службен весник на Република Македонија” број
46/2008, 103/2008, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13 и 41/14),
во членот 59 став 1 во воведната реченица зборовите:
„1.000 до“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
,,Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член
ќе му се изрече на одговорното лице во правното
лице.“
Во ставот (3) зборовите: „од 1.000 до 2000“ се заменуваат со зборовите: „од 300 до 370“.
Член 2
Членот 60 се менува и гласи:
„Oдмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.“
Член 3
По членот 60 се додаваат два нови членови 60-а и
60-б кој гласат:
„Член 60-а
За прекршоците утврдени во член 59 од овој закон,
државниот просветен инспектор должен е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен
налог, согласно Законот за прекршоци.
Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето на
прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
Во записникот од став 2 на овој член се утврдува
начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од
прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
Кога како сторител на прекршок се јавува правно
лице, записникот и прекршочниот платен налог го потпишува одговорното лице во правното лице или од него овластено лице.
Државниот просветен инспектор е должен да води
евиденција за издадените прекршочни платни налози и
за исходот на покренатата постапка.
Во евиденцијата од ставот 5 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 6 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Министерот за образование и наука ја пропишува
формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 60-б
За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна
постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.“
Член 4
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
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Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за научно-истражувачката дејност.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
LIGJIT PËR VEPRIMTARINË SHKENCOREHULUMTUESE
Neni 1
Në Ligjin për veprimtarinë shkencore-hulumtuese
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
46/2008, 103/2008, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13 dhe
41/14), në nenin 59 në paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët:
“1.000 deri” shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
,,Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij
neni do t’i shqiptohet personit përgjegjës në personin
juridik.”
Në paragrafin (3) fjalët: “prej 1.000 deri 2000“
zëvendësohen me fjalët: "prej 300 deri 370“.
Neni 2
Neni 60 ndryshohet si vijon:
“Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet
në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.”
Neni 3
Pas nenit 60 shtohen dy nene të ri 60-a dhe 60-b si
vijojnë:
“Neni 60-a
Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 59 nga ky ligj,
inspektori shtetërorë arsimorë është i detyruar kryerësit të
kundërvajtjes t’i jep urdhërpagesë kundërvajtëse, në pajtim
me Ligjin për kundërvajtje.
Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën kundërvajtëse, të
njëjtën duhet ta nënshkruaj. Pranimi i urdhërpagesës
kundërvajtëse nga kryerësi i kundërvajtjes shënohet në
procesverbal.
Në procesverbalin nga paragrafi 2 i këtij neni
përcaktohet mënyra në të cilën do të hiqen pasojat e
dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të
pasojave nga kundërvajtja e bërë.
Kur si kryerës të kundërvajtjes paraqitet person juridik,
procesverbalin dhe urdhërpagesën kundërvajtëse e
nënshkruan personi përgjegjës në personin juridik apo
personin e autorizuar nga ai.
Inspektori shtetërorë arsimorë është i detyruar të mbajë
evidencë për urdhërpagesat kundërvajtëse të lëshuara dhe
për rezultatin e procedurës së ngritur.
Në evidencën nga paragrafi 5 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe mbiemri,
përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i
jepet dhe rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 6 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencën.
Ministri i Arsimit dhe Shkencës e përcakton formën
dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse.
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Neni 60-b
Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj procedurë
kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton
gjykata kompetente.”
Neni 4
Akti nënligjorë i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 5
Autorizohet Komisioni Juridik – Ligjvënës i Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për veprimtarinë shkencore-hulumtuese.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4110.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРОСВЕТНАТА ИНСПЕКЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за просветната инспекција,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.
Бр. 08-3655/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРОСВЕТНАТА ИНСПЕКЦИЈА
Член 1
Во Законот за просветната инспекција („Службен
весник на Република Македонија” број 52/2005,
81/2008, 148/2009, 57/10, 51/11, 24/13, 137/13, 164/13,
41/14 и 33/15), во членот 32 став 3 зборовите: “Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат
со зборовите: „Државна комисија за одлучување во
втор степен во областа на инспекцискиот надзор и
прекршочната постапка“.
Член 2
Членот 36 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице ако не се води е-дневник врз неделна основа во
основното и средното училиште.
Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
1 на овој член, на одговорното лице во правното лице.

Глоба во износ од 40 до 60 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на наставникот ако не води е-дневник врз неделна основа во основните и средните училишта.
Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице, ако:
- на инспекторот не му овозможи непречено вршење на надзорот (член 19),
- на инспекторот не му овозможи во определениот
рок пристап до просториите, документите и потребните податоци кои се предмет на инспекцискиот надзор
(членови 28 и 29),
- не постапи по барањето, односно наредбата на
инспекторот (член 31) и
- на инспекторот во определениот рок не му достави или подготви точни и целосни податоци, извештаи, материјали или други документи кои се неопходни
за извршување на инспекцискиот надзор.
Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
4 на овој член на одговорното лице во правното лице.
Глоба во износ од 320 до 375 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичкото
лице вработено во правното лице за дејствијата од ставот 4 на овој член.“
Член 3
Членот 36-а се менува и гласи:
„Средствата од глобите изречени во постапка со издавање на прекршочен платен налог од страна на
државните просветни инспектори се приход на Буџетот
на Република Македонија, а средствата од глобите изречени во постапка со издавање на прекршочен платен
налог од страна на овластените инспектори на општините и на градот Скопје се приход на општините и градот Скопје.“
Член 4
По членот 36-а се додаваат два нов члена 36-б и 36в, кои гласат:
„Член 36-б
Oдмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.
Член 36-в
За прекршоците утврдени во член 36 од овој закон,
државниот просветен инспектор должен е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен
налог, согласно Законот за прекршоци.
Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето на
прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.
Во записникот од став 2 на овој член се утврдува
начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од
прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
Кога како сторител на прекршок се јавува правно
лице, записникот и прекршочниот платен налог ги потпишува одговорното лице во правното лице или од него овластено лице.
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Државниот просветен инспектор е должен да води
евиденција за издадените прекршочни платни налози и
за исходот од покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот 5 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 6 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Министерот за образование и наука ги пропишува
формата и содржината на прекршочниот платен налог.“
Член 5
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 6
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за просветната инспекција.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR INSPEKSIONIN E ARSIMIT
Neni 1
Në Ligjin për inspeksionin e arsimit ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 52/2005, 81/2008,
148/2009, 57/10, 51/11, 24/13, 137/13, 164/13, 41/14 dhe
33/15), në nenin 32 në paragrafin 3 fjalët "Komisioni
Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative
dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të
Dytë" zëvendësohen me fjalët "Komisioni Shtetëror në
Shkallë të Dytë në sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe
Procedurën për Kundërvajtje".
Neni 2
Neni 36 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 400 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik
nëse nuk mban e-ditar në bazë javore në shkollën fillore
dhe të mesme.
Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik.
"Gjobë në shume prej 40 deri në 60 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit juridik nëse nuk mban e-ditar në bazë javore në
shkollat fillore dhe të mesme.
"Gjobë në shumë prej 2.500 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik,
nëse:
- inspektorit nuk i mundëson kryerje të papenguar të
mbikëqyrjes (neni 19),
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- inspektorit nuk i mundëson në afatin e caktuar qasje
në hapësirat, dokumentet dhe të dhënat e nevojshme që
janë lëndë e mbikëqyrjes inspektuese (nenet 28 dhe 29),
- nuk vepron sipas kërkesës, përkatësisht urdhëresës së
inspektorit (neni 31) dhe
- inspektorit në afatin e përcaktuar nuk i dorëzon ose
përgatit të dhëna të sakta dhe të plota, raporte, materiale
ose dokumente tjera që janë të nevojshme për kryerjen e
mbikëqyrjes inspektuese.
Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 4 i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik.
Gjobë në shumë prej 320 deri në 375 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit fizik të
punësuar në personin juridik për veprimet nga paragrafi 4 i
këtij neni."
Neni 3
Neni 36-a ndryshohet si vijon:
"Mjetet nga gjobat e shqiptuara në procedurë me
lëshimin e urdhëresës pagesore për kundërvajtje nga ana e
inspektorëve shtetërorë të arsimit janë të hyra të Buxhetit të
Republikës së Maqedonisë, ndërsa mjetet nga gjobat e
shqiptuara në procedurë me lëshimin e urdhëresës pagesore
për kundërvajtje nga ana e inspektorëve të autorizuar të
komunave dhe të qytetit të Shkupit janë të hyra të
komunave dhe qytetit të Shkupit.”
Neni 4
Pas nenit 36-a shtohen tre nene të reja 36-b dhe 36-v, si
vijojnë:
"Neni 36-b
Matja e lartësisë së gjobës për person juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.
Neni 36-v
Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 36 të këtij
ligji, inspektorati shtetëror i arsimit është i detyruar që
kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojë urdhëresë pagesore për
kundërvajtje, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
Nëse kryerësi e pranon urdhëresën pagesore për
kundërvajtje, të njëjtin duhet ta nënshkruajë. Pranimi i
urdhëresës pagesore për kundërvajtje nga kryerësi i
kundërvajtjes shënohet në procesverbal.
Në procesverbalin nga paragrafi 2 i këtij neni,
konstatohet mënyra në të cilën do të mënjanohen pasojat e
dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të
pasojave nga kundërvajtja e kryer.
Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet personi juridik,
procesverbalin dhe urdhëresën pagesore për kundërvajtje e
nënshkruan personi përgjegjës në personin juridik ose nga
ai personi i autorizuar.
Inspektorati shtetëror i arsimit është i detyruar që të
mbaje evidencë për urdhëresat pagesore për kundërvajtje
dhe për rezultatin nga procedurat e ngritura.
Në evidencën nga paragrafi 5 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe
mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhëresës pagesore për
kundërvajtje që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
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Të dhënat personale nga paragrafi 6 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
Ministri i Arsimit dhe Shkencës i përcakton formën dhe
përmbajtjen e urdhëresës pagesore për kundërvajtje.
Neni 5
Akti nënligjor i përcaktuar me ketë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 6
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për inspeksionin e arsimit.
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4111.
Врз основа на член 28 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2015 година
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
155/2014) и член 7 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013,
106/2013 и 25/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.8.2015 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА
РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2015 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 196/2015, 67/2015 и 131/2015),
во Делот X, во ставот 1 по алинеја 6 се додава нова
алинеја 7 која гласи:
,, - заштита на земјоделско производство оштетено
од природни непогоди.“
Ставот 3 се менува и гласи:
,,Корисници на средствата од став 1 алинеја 1, 2 и 7
на овој дел се водостопанските претпријатија и јавни
претпријатија кои управуваат со хидросистем, a корисник на средствата од став 1 алинеја 3, 4, 5 и 6 на овој
дел е ЈП за стопанисување со пасиштата“.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-9028/1
24 август 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
4112.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 28.7.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Враништа-Вон-Град, која е во
надлежност на одржување на Одделението за катастар
на недвижности Струга.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Враништа-Вон-Град, престануваат да
важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Враништа-Вон-Град.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-12747/1
28 јули 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
_________
4113.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 28.7.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Врбјани, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Охрид.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Врбјани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Врбјани.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-12748/1
28 јули 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.
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4114.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и
116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на
недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 30.7.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бањица, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Велес.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бањица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Бањица.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-12902/1
30 јули 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
_________
4115.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и
116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на
недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 4.8.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Рожден, која е во надлежност на
одржување на Одделение за катастар на недвижности
Кавадарци.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Рожден, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Рожден.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-13045/1
4 август 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
_________
4116.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и
116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на
недвижности, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 4.8.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Враништa, која е во надлежност
на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струга.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Враништa, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Враништa.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-13046/1
4 август 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
_________
4117.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и
116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на
недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 6.8.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Свиништа, која е во надлежност
на одржување на Одделение за катастар на недвижности Охрид.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Свиништа, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Свиништа.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-13170/1
6 август 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
_________
4118.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и
116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на
недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 13.8.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Велешта-вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на
недвижности Струга.
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Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Велешта-вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската
општина Струга.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0918-13339/1
13 август 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
_________
4119.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 и
116/2015), директорот на Агенцијата за катастар на
недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 13.8.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Урвич, која е во надлежност на
одржување на Одделение за катастар на недвижности
Тетово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Урвич, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Тетово.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0918-13340/1
13 август 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
_________

ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН
И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
4120.
Врз основа на член 2 од Одлуката за дополнување
на Статутот на Акционерското друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје бр. 42-1048/1 од
17.2.2015 година на Владата на Република Македонија,
во својство на Собрание на Акционерското друштво,
Одборот на Директори на Акционерското друштво за
изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката, на својот 85ти, одржан на 28.7.2015 година го утврди пречистениот
текст на Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.
Пречистениот текст на Статутот на Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за РепубликатаСкопје ги опфаќа Статутот на Акционерското друштво
за изградба и стопанисување со станбен простор и со
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деловен простор од значење за Републиката бр. 516246/3 од 5.4.2011 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/2011), Одлуката за изменување на Статутот на Акционерското друштво за изградба
и стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката бр. 51-3245/1 од
19.5.2011 година („Службен весник на Република Македонија” бр.75/2011), Одлуката за изменување на Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката бр. 41-5615/1 од 20.8.2013 година („Службен весник на Република Македонија”
бр.119/2013), Одлуката за зголемување на основната
главнина на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор
од значење за Републиката-Скопје бр.42-11277/1 од
23.12.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.192/2014 година), Статутарната Одлука за
изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката бр. 42-11408/1 од 29.12.2014 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр.202/14) и Одлуката за дополнување на Статутот на Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за РепубликатаСкопје бр. 42-1048/1 од 17.2.2015 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 28/15)
СТАТУТ
НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И
СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО
ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет и основање
Член 1
Со овој Статут се уредуваат: фирмата и седиштето
на друштвото; заштитниот знак, печатот и штембилот;
предметот на работење на друштвото; износот на основната главнина; номиналната вредност на акциите,
бројот на акциите, правата и ограничувањата на акционерите, обврските, ограничувањата и погодностите;
предностите што за себе ги задржува основачот, постапката за свикување и одржување на собранието; фирмата, седиштето, ЕМБС на основачот; видот, составот
и начинот на избор на органот на управување и неговата надлежност; внатрешната организација; формата и
начинот на објавувањата што ги врши Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката
(во натамошниот текст: Друштвото); како и други прашања што се од значење за Друштвото.
Член 2
Друштвото се основа согласно Законот за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување
со станбен и деловен простор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
105/09).
Друштвото претставува правен следбеник на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен
простор на Република Македонија во поглед на имотот,
средствата, вработените, правата и обврските поврзани
со дејноста за изградба и стопанисување со станбен
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простор и со деловен простор од значење за Републиката, согласно членот 5 од Законот за трансформација
на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и
деловен простор на Република Македонија.
Член 3
Во име на основачот, Владата на Република Македонија ги презема без јавен повик сите акции и потпишува изјава-симултано основање.
Фирма и седиште
Член 4
Друштвото работи и учествува во правниот промет
под фирма: Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје
Скратен назив на фирмата е: АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
Во меѓународниот правен промет Друштвото ќе го
употребува називот: Joint stock company for
construction and management of residential properties
and commercial properties with significance for
Republic of Macedonia – Skopje.
Член 5
Седиштето на Друштвото е на улица „Орце Николов“ бр.138, Скопје.
Член 6
Друштвото има печат, штембил и заштитен знак.
Формата на печатот, штембилот и заштитниот знак
се утврдуваат со посебен акт на Одборот на директори.
Предмет на работење
Член 7
Предмет на работење на друштвото се дејностите
што се однесуваат на изградба и стопанисување со
станбениот простор и со деловниот простор од значење
за Републиката и тоа особено:
1) Подобрување на условите за стопанисување во
постојните станбени згради и станови;
2) утврдување на висина на закупот, склучување на
договори за закуп на станбен простор и за деловен
простор од значење за Републиката;
3) стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката;
4) водење на единствена евиденција на станбениот
простор и на деловниот простор од значење за Републиката;
5) поттикнување на развојот и изградбата на инфраструктурата за домување;
6) изградба, реновирање и одржување на станови за
непрофитно домување;
7) изградба и продажба на станови и деловен простор за пазар;
8) инвестиционо и тековно одржување на станбениот и деловниот простор;
9) организирање и изградба на станбен и деловен
простор каде што инвеститор е Република Македонија;
10) ја реализира Годишната програма за изградба и
одржување на станбениот простор во сопственост на
Република Македонија, на Владата на Република Македонија со која се утврдува особено: изградба на стано-

ви за лица во социјален ризик и други ранливи групи;
изградба на станбен и деловен простор наменет за продажба; стопанисување со станбен и деловен простор;
инвестиционо и тековно одржување на станбен и деловен простор, подобрување на условите на домувањето
во постојните станбени згради и станови; утврдување
на висината на закупот и политиката на склучување на
договори за закуп на станбен и деловен простор; водење на единствена евиденција на станбен и деловен
простор со кој стопанисува и организирање и изградба
на станбен и деловен простор каде што инвеститор е
Република Македонија;
11) работи околу уредување и подготвување на градежно земјиште за градба и поместување на постојните
објекти; санациски работи; организација на изградба на
станбени објекти; инсталации; надзор при изградба и
слично, уредување и одржување на улици и сообраќајници, уредување и одржување на паркови, зелени и
рекреациони површини; комерцијални работи во остварување на функцијата во прометот на стоки и услуги;
Друштвото врши стручно технички работи согласно Програмите за уредување на градежното земјиште,
врз основа на договор склучен со единица на локалната
самоуправа.
Во Централниот регистар на Република Македонија, се впишува Општата клаузула за бизнис, односно
во рамките на своето работење во внатрешно-трговскиот промет и во надворешно-трговскиот промет Друштвото ќе ги извршува сите дејности кои не се забранети
со закон освен оние за кои е потребна посебна согласност, дозвола или друг акт на државен или друг надлежен орган.
Приоритетна дејност на друштвото е:
- 68.20 Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг).
II. ОСНОВНА ГЛАВНИНА
Износ на основната главнина
Член 8
Основната главнина на друштвото при основањето
утврдена со проценката од независен проценител изнесува 46.357.487 евра, односно 2.851.402.668,00 денари
според средниот курс на Народната Банка на Република Македонија објавен на денот пред усвојувањето на
Статутот.
Со Одлука за зголемување на основната главнина
на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, со влогови преку издавање
на нови акции од втора емисија по пат на приватна понуда бр. 42-11277/1 од 23.12.2014 година, донесена од
на Владата на Република Македонија, во својство на
Собрание на друштвото, основната главнина на друштвото е зголемена за 324.502,50 евра, односно
19.963.783,20 денари според средниот курс на Народната Банка на Република Македонија објавен на денот
пред усвојувањето на Одлуката бр.42-11277/1 од
23.12.2014 година и изнесува 46.681.989,50 евра.
Акција
Член 9
Основната главнина на Друштвото е распоредена
на 10.070 обични акции кои ги поседува акционерот –
Република Македонија, со номинална вредност од
4.635,75 евра за една акција односно 285.196.90 денари,
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според средниот курс на Народната банка на Република Македонија објавен на денот пред усвојувањето на
Одлуката за зголемување на основната главнина на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со
станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката-Скопје бр.42-11277/1 од 23.12.2014 година.
Сите права поврзани со акциите се уредуваат со одлука на Собранието на Друштвото.
III. ФИРМА, СЕДИШТЕ И ЕМБС НА
ОСНОВАЧОТ
Член 10
Фирмата на основачот е: Влада на Република Македонија.
Седиштето на основачот е во Скопје на ул.„Илинденска“ б.б.
ЕМБС е 4064674.
IV. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ
Член 11
Основачот не задржува посебни предности за себе.
V. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО
Член 12
Органи на Друштвото се:
- Собрание и
- Одбор на директори.
VI. СОБРАНИЕ
Член 13
Правата и обврските на Собранието на Друштвото
ги врши Владата на Република Македонија.
Член 14
Собранието на Друштвото се свикува под услови и
случаи определени со Законот за трговските друштва.
Годишното собрание мора да се свика најдоцна три
месеца по составувањето на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година, а не
подоцна од шест месеци од завршувањето на календарската година или 14 месеца од одржувањето на последното годишно собрание.
Собрание на Друштвото може да се свика и во времето меѓу две годишни собранија, во случаи предвидени со Законот за трговските друштва.
Надлежности на собранието
Член 15
Собранието одлучува само за прашањата изречно
определени со закон и со овој статут, а особено за:
- донесување и измени на статутот на Друштвото;
- одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на
Друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката;
- избор и отповикување на членовите на Одборот на
директори;

- одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори;
- одобрување на менаџерскиот договор што се склучува помеѓу Друштвото и член на Одборот на директори;
- промена на правата врзани за одделни родови и
класи акции;
- зголемување и намалување на основната главнина
на Друштвото;
- издавање акции и други хартии од вредност;
- назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи;
- преобразба на друштвото во друга форма на
Друштво, како и за статусните промени на Друштвото;
- одлучување за покривање на загубите на Друштвото и
- престанување на Друштвото.
VII. УПРАВУВАЊЕ СО ДРУШТВОТО
Член 16
Управувањето со Друштвото е организирано според едностепен систем, при што орган на управување
на Друштвото е Одбор на директори.
За членови на првиот Одбор на директори се назначуваат :
1. Цветко Грозданов
2. Тони Димитриоски
3. Драган Настески
4. Решат Менга
5. Шукри Лимани.
Состав и начинот на избор на членови
на Одборот на директори
Член 17
Одборот на директори е составен од 5(пет) члена,
од кои 1(еден) извршен и 4 (четири) неизвршни членови, при што 1(еден) од неизвршните членови е независен член.
Членовите на Одборот на директори се избираат за
време од 4 години со право на реизбор.
Собранието ги избира членовите на Одборот на директори со мнозинство гласови од вкупниот број гласови.
При изборот на членовите на Одборот на директори
се назначува коj член се избира како независeн член на
Одборот на директори. Независниот член на Одборот
на директори се избира од редот на неизвршните членови на Одборот на директори.
Од избраните членови Одборот на директори назначува извршен член на Одборот на директори, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Одборот
на директори.
Извршниот член на Одборот на директори го носи
називот Генерален директор.
Неизвршен член на Одборот на директори не може
да биде избран во повеќе од пет Одбори на директори
како неизвршен член, како ни во повеќе од пет надзорни одбори на акционерски друштва со седиште во Република Македонија.
Извршниот член на Одборот на директори не може
да биде избран за извршен член, односно член на управен одбор во други акционерски друштва со седиште
во Република Македонија, но може да биде избран за
неизвршен член, како и за член на надзорен одбор најмногу во пет други акционерски друштва со седиште
во Република Македонија.
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Претседател на одборот на директори
Член 18
Одборот на директори, од редот на своите неизвршни членови, со мнозинство гласови од вкупниот
број на членови на одборот на директори, избира претседател на одборот.
Одборот на директори може да го разреши претседателот во кое било време и да избере нов претседател.
Претседателот на одборот на директори ги свикува
и претседава со состаноците, одговорен е за водењето
евиденција за состаноците и организирањето на другите начини (форми) на работа и одлучување на одборот
на директори.
Ако претседателот од кои и да е причини не е во
можност да ја врши функцијата претседател или ако е
отсутен, со состаноците на Одборот на директори претседава друг неизвршен член, со мнозинство гласови на
присутните членови на одборот на директори.
Права и обврски на членовите на Одборот
на директори
Член 19
Членовите на Одборот на директори, во согласност
со нивната положба имаат исти права и обврски, без
оглед на тоа како се распределени правата и обврските
меѓу нив во органот. Работите ги вршат според овластувањата определени со закон и според работите што
им се доверени со закон и со овој Статут.
Одборот на директори на својот конститутивен состанок донесува Деловник за работа.
Член 20
Правата и обврските на извршниот член на Одборот
на директори, покрај правата и обврските определени
со закон, може да се определат со Договор за уредување на односите меѓу Друштвото и извршниот член на
Одборот на директори (Менаџерски договор).
Договорот од став 1 од овој член со извршниот
член, од името на Друштвото го склучуваат неизвршните членови на Одборот на директори, а го потпишува претседателот на Одборот на директори по претходно добиена согласност од Владата на Република
Македонија, во својство на собрание на друштвото.
Овластувања и надлежност на Одборот
на директори
Член 21
Одборот на директори во рамките на овластувањата
определени со законот и статутот и овластувањата што
изречно му се дадени од Собранието, управува со
Друштвото. Одборот на директори има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото во рамките
на предметот на работењето на Друштвото и во дејствувањето во сите околности од името на Друштвото,
со исклучок на овластувањата што изречно им се дадени на неизвршните членови на Одборот на директори.
Член 22
Одборот на директори во рамките на својата надлежност, ги врши следните работи:
- ја утврдува деловната политика;
- донесува Програма за работа и развоен план на
Друштвото, Годишен оперативен план за работа, Годишен финансиски план, Годишен план за јавни набавки,
Програма за инвестициони вложувања;
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- поднесува тримесечни извештаи кои содржат показатели за финансиското работење на Друштвото до
Собранието на Друштвото;
- го усвојува елаборатот за попис на средствата, побарувањата, и обврските на Друштвото;
- усвојува годишна сметка, годишни финансиски
извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото по истекот на деловната година;
- одлучува за расходување и оттуѓување на основни
средства;
- поднесува предлог за изменување и дополнување
на Статутот;
- одобрува склучување на договори од поголемо
значење и со подолг период на траење кои не се опфатени со планот за јавни набавки;
- донесува одлука за употреба на посебната резерва
заради покривање на загубата на Друштвото;
- одлучува за вршење отпис на средствата, побарувањата и обврските,
- одлучува за склучување на колективниот договор;
- одлучува за внатрешната организација и систематизација на работните места;
- одлучува за назначување на лица со посебни овластувања и одговорности (раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето на Друштвото);
- ги донесува општите акти на Друштвото;
- на барање на Собранието на Друштвото подготвува општи акти и одлуки, чие донесување е во негова
надлежност;
- одлучува за разрешување на работниците со посебни овластувања и одговорности (раководни лица);
- дава соглсност за службени патувања во странство, доколку патуваат повеќе од тројца вработени во
друштвото;
- се грижи и презема потребни дејствија за исполнување на со Закон пропишаните обврски на Друштвото;
- формира комисии од редот на членовите на Одборот на директори и од други лица;
- одлучува за издавање под закуп на основните
средства на Друштвото,
- одлучува за барање од надлежен орган и институции;
- ги определува овластените потписници на Друштвото;
- ги утврдува цените на услугите на Друштвото со
писмена одлука;
- врши и други работи кои не се во надлежност на
Собранието на Друштвото;
- одлучува во втор степен по приговори на работници за правата, обврските и одговорностите на работниците од работниот однос;
- одлучува за технолошки, економски, организациони и слични промени и за отказ на договорот за вработување од деловни причини и
- одлучува и за други работи кои со закон, овој статут, колективен договор и други акти се ставени во негова надлежност.
Овластување на извршниот член
Член 23
Генералниот директор го води работењето на
Друштвото и има најшироки овластувања да ги врши
работите поврзани со раководењето, спроведувањето
на одлуките на Одборот на директори и вршење на тековните активности на Друштвото и да дејствува во си-
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те околности во име на Друштвото, со исклучок на овластувањата што со закон изречно им се дадени на Одборот на директори.
Генералниот директор го претставува и застапува
Друштвото во односите со трети лица.
Генералниот директор може да даде овластување на
други лица за застапување на Друштвото.
Член 24
Во остварувањето на своите овластувања, Генералниот директор ќе ги извршува следниве активности:
- предлага и спроведува деловна политика на друштвото;
- предлага програми и планови на Друштвото и се
грижи за нивно спроведување;
- му поднесува на одборот на директори најмалку
еднаш во три месеци извештај за работењето на Друштвото, а по истекот на деловната година и годишна
сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото;
- раководи со деловниот процес и активностите,
непосредно и преку раководните работници на Организационите единици;
- ги извршува одлуките на Одборот на директори и
на Собранието на Друштвото;
- дава предлози за утврдување на внатрешната организација на Друштвото;
- до Oдборот на директори доставува предлози по
кои расправа и одлучува Собранието;
- одлучува по однос на вработувањето, распоредување и престанување на работниот однос во согласност
со закон и другите прописи на Друштвото;
- одлучува за правата и обврските од работен однос,
прекршување на работната дисциплина, неисполнување на работните задачи и обврските на вработените за
извршување на одредените задачи во согласност со закон и другите прописи на Друштвото; изрекува дисциплински мерки;
- склучува договори со трети лица и
- врши и други работи определени со закон, овој
Статут и другите акти на Друштвото.
Овластување на неизвршните членови во вршење
на надзор
Член 25
Неизвршните членови вршат надзор над работењето од страна на извршниот член.
Неизвршните членови имаат право да вршат увид и
да ги проверуваат книгите и документите на друштвото, како и имотот, особено благајната на друштвото
и хартиите од вредност и стока.
Неизвршните членови за вршење одделни стручни
работи од надзорот можат да задолжат кое било вработено лице во друштвото или друго стручно лице.
Овластувања коишто не можат да се пренесат врз
извршниот член
Член 26
Одборот на директори не може да ги пренесе сопствените овластувања на извршниот член кога се одлучува за:
- затворање (престанување) или пренос на друштво
или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на Друштвото;
- намалување или проширување на предметот на
работење на Друштвото;
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- суштествени внатрешни организациони промени
на Друштвото што се определуваат со акт на Друштвото;
- воспоставување долгорочна соработка со други
Друштва од суштествено значење за друштвото или
нејзино прекинување;
- основање и престанување на трговско друштво
што учествува со над една десеттина во основната
главнина на Друштвото и
- основање и престанување на подружници на
Друштвото.
Свикување, учество, одлучување и евиденција на
состаноци на Одборот на директори
Член 27
Одборот на директори работи и одлучува на состаноци.
Одборот на директори може да работи и да одлучува ако на состанокот се присутни најмалку половина од
сите негови членови.
Заради остварување на функцијата на надзор од
страна на неизвршните членови, кога на дневен ред за
состанокот се предложени одлуки кои се однесуваат на
износи над 50.000 евра; донесување, измени и дополнувања на планот за јавни набавки; тримесечни извештаи
кои содржат показатели за финансиското работење на
Друштвото; усвојување годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето
на Друштвото по истекот на деловната година, одобрување склучување на договори од поголемо значење и
со подолг период на траење кои не се опфатени со планот за јавни набавки; и други материјали поврзани со
овластувањата на неизвршните членови во вршењето
на надзорот, по исклучок од ставот 2 на овој член, Одборот на директори може да работи и да одлучува ако
на состанокот се присутни повеќе од половина од неговите неизвршни членови.
Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од
утврдениот кворум од ставот 2 од овој член односно,
во случаите од ставот 3 од овој член, со мнозинство
гласови од вкупниот број на неизвршни членови на одборот на директори.
Гласот на претседателот на Одборот на директори,
а во негово отсуство на претседавачот кој го заменува,
е одлучувачки во случај на поделба на гласовите.
Член 28
Одборот на директори одржува состанок ако тоа го
налага извршувањето на работите во рамките на неговите надлежности.
Секој член на Одборот на директори, со барање
поднесено во писмена форма, може со наведување на
причините и целта да бара од Претседателот на Одборот на директори да свика состанок на Одборот на директори.
Ако членот кој барал свикување на состанок добие
поддршка од најмалку една третина од членовите на
Одборот на директори за свикување состанок, Претседателот на Одборот на директори мора да свика состанок во рок од 15 дена од денот кога е поднесено барањето.
Свикувањето на состанокот се врши со известување
до сите членови на Одборот на директори, во коешто
се наведуваат причините, времето и местото на одржувањето на состанокот.
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Одборот на директори, во текот на годината, задолжително одржува најмалку четири редовни состаноци
и тоа на секои три месеца, при што еден од нив мора
задолжително да се одржи во рок од еден месец пред
одржувањето на годишното собрание.
Член 28-а
За состаноците на Одборот на директори се води записник.
Записникот се изготвува во рок од три дена од одржаниот состанок на Одборот на директори.
Во записникот се наведува начинот на одржување
на состанокот, време и место на состанокот, членовите
на одборот на директори и другите лица кои присуствувале на состанокот, прашањата кои биле предмет на
гласање и резултатите од секое гласање вклучувајки ги
и имињата на членовите кои гласале ,,за” и ,,против”
одлуките усвоени на состанокот и по барање на членот
на Одборот на директори кој гласал ,,за” и ,,против” се
наведуваат и причината зашто така гласал.
Кога одборот на директори одлучува согласно член
27 став 3 од овој Статут, во вршење на надзорната функција од страна на неизвршните членови на одборот на
директори, во записникот, за секој неизвршен и извршен член поединечно, се наведуваат и причините
зашто гласал ,,за” односно ,,против”.
Ако некој член на Одборот на директори има судир
на интерес, должен е тоа да го најави на почетокот на
состанокот на Одборот на директори и тоа да се констатира во записникот.
Записникот на Одборот на директори го потпишуваат сите членови на одборот на директори кои биле
присутни на состанокот, Претседателот на Одборот на
директори, а во негово отсуство членот кој претседавал
со состанокот и записничарот од состанокот.
Комисии
Член 29
Одборот на директори може да формира постојани
и повремени комисии составени од членови на одборот
на директори, вработените во друштвото, како и други
лица.
Комисиите одлучуваат за прашања што се во нивна
надлежност, согласно актите на Друштвото, извршуваат определени задачи и утврдуваат определени состојби, согласно актите за нивно формирање. Комисиите не можат да одлучуваат за прашања што се во надлежност на Одборот на директори, ниту можат да им се
пренесат нивните права и обврски.
Комисиите имаат претседател, членови и заменици.
Вкупниот број на членовите на комисијата треба да е
секогаш непарен.
Комисиите работат во полн состав или со присуство на мнозинството од вкупниот број на членовите на
комисијата, што се определува во актите со кои се формира комисијата.
Составот и начинот на работењето на комисиите
поблиску се уредуваат со акт на Друштвото.
Сите активности на комисиите подлежат на одобрение од страна на Одборот на директори.
Права на членовите на Одборот на директори
Член 30
Извршниот член на Одборот на директори има право на плата, односно месечен надомест, право на осигурување на живот и друг вид осигурување, надомест
на патни и на други трошоци и други права, согласно
Законот за трговските друштва.

Собранието со одлука го определува месечниот паушал или паушалот по состанок на неизвршните членови на Одборот на директори. Неизвршните членови
имаат право и на надомест на сите други трошоци (патни и други трошоци), право на осигурување на живот и
друг вид осигурување, како и други права што се поврзани со вршењето на нивната функција (користење работни простории, потребни средства за работа и
друго).
VIII. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА
И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА
Член 31
Распределбата на добивката на Друштвото се врши
врз основа на одлука на Собранието на Друштвото на
предлог на Одборот на директори, а во согласност со
Годишната сметка на Друштвото.
Собранието на Друштвото на предлог на Одборот
на директори може да одлучи добивката да не се дели
во определената година и истата да се определи за инвестиции, развој и други намени за друштвото.
Член 32
Доколку Друштвото со Годишната сметка покаже
загуба, Собранието на Друштвото одлучува за покривање на загубата.
Одлуката за покривање на загубата, Собранието на
Друштвото ја донесува на предлог на Oдборот на директори во кој се содржани причините за настанувањето на загубата и предлог за начинот на нејзиното покривање.
IX. РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО
Член 33
Во Друштвото се формира задолжителна општа резерва (општ резервен фонд) и посебна резерва.
Друштвото има задолжителна општа резерва како
општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање на нето добивката.
Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од
5% од нето добивката, се додека резервите на Друштвото не достигнат износ кој што е еднаков на една десеттина од основната главнина. Ако така создадената
резерва се намали, мора да се надополни на ист начин.
Додека општата резерва не го надмине определениот износ од став 2 на овој член, може да се применува
само за покривање на загубите.
Во Друштвото се создава посебна резерва заради
покривање на загуба на друштвото.
Член 34
Во Друштвото се создава посебна резерва заради
покривање на загуби или други издатоци:
- осигурување од ризик на вработените
- отпремнина над одобрениот износ
- добротворни цели, помош и спонзорства на вработените.
Средствата од став 1 се издвојуваат од општиот
имот на Друштвото и тие не можат да се употребат за
друга намена освен за намената за која се создадени.
Средствата за посебните резерви се водат на посебни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото.
Начинот на создавање и вложување, организацијата, начинот на употреба, висината на средствата, планот и програмата за користење на средствата од посебните резерви се утврдува со акт на Собранието на
Друштвото.
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X. ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА
НА ДРУШТВОТО
Член 35
Друштвото предметот на работењето го врши преку
Дирекција и подружници, како рганизациони делови на
Друштвото.
Со Акт на Одборот на директори поблиску се уредува внатрешната организација и систематизација на
работите кои се извршуваат во Друштвото.
XI. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ
ВО ДРУШТВОТО
Член 36
Работните односи, платите и другите права од работен однос се уредуваат со Законот за работни односи,
Колективен договор, Закон за трговските друштва и
другите општи акти кои ги донесува Одборот на директори.

- да бидат членови на орган на управување или
член на надзорен одбор, односно контролор во друго
друштво коешто има ист или сличен предмет на работење како и Друштвото и
- во просториите на Друштвото да врши работи за
своја или туѓа сметка.
XVI. ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ
Член 42
Статутот се менува со одлука за измена на статутот.
Одлуката за измена на статутот ја донесува Собранието.
Измената на статутот влегува во сила со денот на
донесувањето на одлуката за измена на статутот, освен
ако со одлуката не е определен друг датум на влегување во сила.

Член 38
Актите на Друштвото влегуваат во сила со денот на
донесувањето, освен ако со актот не е поинаку определено.

Член 43
Иницијатива за измена и дополнување на овој статут може да поднесе:
- Одборот на директори и
- Акционерот.
Во иницијативата се образложуваат причините и
потребите од измени или дополнувања на статутот.
Иницијативата ја разгледува Одборот на директори
и дава мислење, доколку тој не е подносител на иницијативата.
Ако Одборот на директори ја прифати иницијативата, формира комисија за изготвување на нацрт на измените, при што дава насока за изработка. Предлогот
на одлуката за измени на Статутот го утврдува Одборот на директори.
Ако Одборот на директори не ја прифати иницијативата, должен е на првата наредна седница да го информира Собранието за тоа.
Собранието одлучува за причините за прифаќање
или одбивање на иницијативата за измени на Статутот.

XIII. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊА
НА АКТИТЕ

XVII. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО

Член 39
Објавувањето на актите на Друштвото се врши на
Огласната табла на Друштвото и по електронски пат.

Член 44
Друштвото престанува со:
- одлука на Собранието за престанување на Друштвото донесена со мнозинство гласови коешто не може
да изнесува под две третини од акциите со право на
глас претставени на Собранието;
- правосилна одлука на судот со која е утврдена
ништовност на Друштвото и на уписот на Друштвото
во трговскиот регистар;
- присоединување, со спојување или со поделба на
Друштвото со раздвојување со основање и со раздвојување со преземање и
- стечај.

XII. АКТИ НА ДРУШТВОТО
Член 37
Овој Статут е основен акт на Друштвото. Сите други акти на Друштвото треба да бидат во согласност со
овој статут.
Односите на Друштвото се уредуваат со овој статут, правилници, деловници на органите на Друштвото
и други општи акти.
Ако некоја одредба од друг акт на Друштвото не е
во согласност со статутот, се применуваат одредбите
од статутот.

XIV. ДЕЛОВНА ТАЈНА
Член 40
Друштвото има право, одредени податоци со чие
неконтролирано откривање може да биде нанесена
штета на неговите деловни интереси, да ги прогласи за
деловна тајна.
Прогласувањето на податоците за деловна тајна се
утврдува со акт кој го донесува Одборот на директори.
Не може да се прогласи за деловна тајна податок,
кој согласно закон и овој Статут не може да се прогласи за таен податок, или е пропишано дека е јавен податок, или постои обврска јавно да се објави.
XV. ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНЦИЈА
Член 41
Членовите на Одборот на директори не смеат:
- за своја или за туѓа сметка да вршат работи коишто спаѓаат во предметот на работење на Друштвото;
- да вршат друга дејност или активност во друго
друштво, со ист или сличен предмет на работење, платена или неплатена, за сопствена сметка или за сметка
на друго лице;

XVIII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАЛНАТА
ОРГАНИЗАЦИЈА
Член 45
Друштвото во согласност со закон и Колективниот
договор обезбедува услови за работа и делување на
синдикалната организација.
Член 46
Синдикалната организација може на Одборот на
директори да му поднесува предлози, мислења и забелешки во врска со остварувањето и заштитата на правата на работниците утврдени со Закон и Колективен
договор.
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За поднесените предлози, мислења и забелешки Одборот на директори е должен да заземе став и за тоа да
ја извести синдикалната организација.
XIX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ
ОДРЕДБИ
Член 47
Согласно Планот за поделба на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на
Република Македонија, на Друштвото се пренесува
имотот, средствата, вработените, правата и обврските
поврзани со дејноста за стопанисување со станбен
простор, дејноста за стопанисување со деловен простор
од значење за Републиката, дејноста за изградба и продажба на имот, дејноста поврзана со реализирање на
проекти од јавен интерес, како и работите за наплата
на државните побарувања за управување со деловни
средства по основ на трансформација преземени согласно со Законот за трансформација на претпријатијата
со општествен капитал.
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На вработените Друштвото им обезбедува работно-правен континуитет на сите права и обврски
стекнати во Јавното претпријатие за стопанисување со
станбен и деловен простор на Република Македонија,
согласно Закон.
Член 48
До денот на влегување во сила на актите на Друштвото, кои треба да се донесат во согласност со овој
статут, ќе се применуваат актите на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на
Република Македонија, доколку не се во спротивност
со закон и овој статут.
Член 49
Овој статут влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-11139/19-3
28 јули 2015 година
Скопје
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