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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4312.
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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за Владата на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 септември 2014 година.
Бр. 07- 3504/1
16 септември 2014 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 ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија број
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/10, 51/11 и 15/13), во членот 19 по ставот
(1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Во случај на спреченост и отсуство на членот
на Владата, на седницата на Владата може да присуствува и одлучува заменикот на министерот кој го заменува членот на Владата со сите негови права, должности и одговорности и истиот се засметува во мнозинството присутни како да е присутен членот кој го
заменува.”
Ставот (2) станува став (3).
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR QEVERINË E
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
Neni 1
Në Ligjin për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/10, 51/11 dhe 15/13), në nenin 19 pas
paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Në rast të pengesës dhe mungesës së anëtarit të
Qeverisë, në mbledhjen e Qeverisë mund të marrë pjesë
dhe të vendosë zëvendësministri i cili e zëvendëson
anëtarin e Qeverisë me të gjitha të drejtat, detyrat dhe
përgjegjësitë e tij dhe i njëjti llogaritet në shumicën e të
pranishmëve sikur të jetë i pranishëm anëtari të cilin e
zëvendëson."
Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4313.
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 ЈАВЕН ДОЛГ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавен долг,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 септември 2014 година.
Бр. 07- 3506/1
16 септември 2014 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 ЈАВЕН ДОЛГ
Член 1
Во Законот за јавен долг (“Службен весник на Република Македонија” брoj 62/05, 88/08 и 35/11) во членот 2 точка 1 зборовите: “општините во градот Скопје
и градот Скопје” се бришат.
Точката 2 се менува и гласи:
“Јавен долг е збир на државниот долг и долгот на
јавните претпријатија основани од државата или од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје,
како и трговските друштва кои се во целосна или во
доминантна сопственост на државата или на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје за
кои државата има издадено државна гаранција.”
Точката 3 се менува и гласи:
“Носители на јавен долг се Владата на Република
Македонија, јавните установи основани од Република
Македонија, општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје, јавните претпријатија основани од
државата или од општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои
се во целосна или во доминантна сопственост на државата или на општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје. ”
Точката 4 се менува и гласи:
“Задолжување е постапка за создавање на финансиски обврски со склучување на договор за заем и/или
издавање на должнички хартии од вредност издадени
од државата или општината, општината во градот
Скопје и Градот Скопје;”.
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Точката 5 се брише.
Точките 6 и 7 стануваат точки 5 и 6.
Точката 8 која станува точка 7 се менува и гласи:
“Сервисирање на долг се сите плаќања по основ на
пристигната камата и главнина кои произлегуваат од
долг создаден согласно одредбите од овој закон;”
По точката 7 се додава нова точка 8 која гласи:
“8. Други трошоци претставуваат трошоци кои директно или индиректно произлегуваат од задолжувањето на носителите на јавен долг, а не претставуваат
главнина или редовна камата;”
Член 2
Во членот 4 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:
“Задолжувањето на општините, јавните претпријатија основани од општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои
се во целосна или во доминантна сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје
се врши во согласност со овој закон и со Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа.
Задолжувањето на општините во градот Скопје,
градот Скопје, јавните претпријатија основани од општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна
сопственост на општините во градот Скопје и градот
Скопје се врши во согласност со овој закон, Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа и
со Законот за градот Скопје.”
Ставот (3) се брише.
Во ставот (4) кој станува став (3), зборот “обврските” се заменува со зборовите: “долгот и другите
трошоци”.
Ставовите (5), (6) и (7) се бришат.
Член 3
Членот 5 се менува и гласи:
“Долгот на Народната банка на Република Македонија не претставува јавен долг.”.
Член 4
Членот 6-а се менува и гласи:
“(1) Постапката за задолжување пропишана со овој
закон не се применува:
- при користење на акредитиви, банкарски гаранции
и/или лизинг,
- при краткорочно задолжување за ликвидносни
потреби на Македонска банка за поддршка на развојот,
- при задолжување без државна гаранција на јавните претпријатија основани од државата, како и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна
сопственост на државата.
(2) За секој склучен договор од ставот 1, носителите
на јавен долг имаат обврска да го информираат Министерството за финансии во рок од пет работни дена.”
Член 5
Во членот 7 по ставот (1) се додава нов став (2), кој
гласи:
“(2) Цели на управувањето со јавниот долг се:
- финансирање на потребите на државата со најнизок можен трошок, на среден и долг рок, и со одржливо
ниво на ризик;
- идентификација, следење и управување со ризиците на кои подлежи портфолиото на јавниот долг и
- развој и одржување на ефикасен домашен финансиски пазар.”
Ставот (2) станува став (3)
Ставот (3) кој станува став (4), се менува и гласи:
“Политиката за управување со јавен долг вклучува
утврдување на:
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- висината на износот (лимитот) на јавниот долг на
среден рок;
- максималниот износ на ново задолжување во
првата година за која се однесува фискалната стратегија и
- максималниот износ на новоиздадени државни гаранции во првата година за која се однесува фискалната стратегија.”
Ставот (4) кој станува став (5) се брише.
Член 6
Во членот 8 став (1) втората реченица се брише.
Ставот (3) се менува и гласи:
“Долгот на општините, општините во градот Скопје
и градот Скопје и долгот на јавните претпријатија основани од државата или од општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје, како и трговските
друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на државата и на општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје не претставува обврска на Буџетот на Република Македонија, освен во случаи кога
се издава државна гаранција.”
Член 7
Во членот 11 ставот (1) се менува и гласи:
“Министерството за финансии во управувањето со
јавниот долг, ги има следниве надлежности:
- го предлага изворот и структурата на задолжувањето за финансирање на буџетскиот дефицит;
- презема активности поврзани со редовно сервисирање на државниот долг;
- го следи редовното сервисирање на јавниот долг
од страна на носителите на јавниот долг;
- презема мерки за наплата на побарувањата од носителите на јавниот долг во чие име е извршено плаќање по активирана гаранција, односно договор за заем;
- презема мерки во однос на лимитот на јавниот
долг;
- подготвува годишен извештај за управување со
јавниот долг;
- изготвува и објавува Календар на планирани емисии на државни хартии од вредност за тековната година;
- организира и врши издавање на државни хартии
од вредност во име на Република Македонија;
- евидентира издавање на државни хартии од вредност, врши следење на трансакциите со државни хартии од вредност на секундарниот пазар и создава услови
за развој на секундарниот пазар;
- утврдува критериуми за избор и избира овластени
учесници на пазарот на државни хартии од вредност;
- презема активности за минимизирање на трошокот за сервисирање на државниот долг и издадените
државни гаранции;
- презема активности за намалување на ризикот
поврзан со структурата на јавниот долг и државните гаранции;
- употребува деривативни финансиски инструменти
со цел за отстранување или намалување на финансиските ризици;
- ја следи состојбата на единствената трезорска
сметка и управува со пласирањето на вишокот на средства на истата;
- ја следи состојбата на девизните сметки на државата кои се отворени и се водат во Народната банка на
Република Македонија и управува со вишокот на средства на сметката на Министерството за финансии;
- склучува договори за реализирање на надлежностите утврдени со овој закон;
- учествува во постапката на задолжување на носителите на јавен долг; и
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- дава препораки на носителите на јавниот долг по
однос на условите за задолжување во случај на финансирање на проекти за кои е потребно задолжување.”
Во ставот (2), алинејата 6 се менува и гласи:
“- управува со пласманот на средства обезбедени со
задолжување на Република Македонија,”
Ставот (5) се брише.

(8) Носителите од ставовите (2) и (3) од овој член
склучуваат договор за заем, по донесување на одлука
од Владата на Република Македонија, за секое ново задолжување кај домашни заемодавачи.
(9) Формата и содржината на барањето за задолжување од став (4) алинеја 2 на овој член ќе ги пропише
министерот за финансии.”

Член 8
Во членот 12 став (1), по алинејата 7 се додава нова
алинеја 8, која гласи:
“- финансирање на превземени обврски од страна
на општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје,”
Во ставот (2) алинејата 2 се брише.
Ставот (3) се брише.

Член 12
Членот 17 се менува и гласи:
„(1) Владата на Република Македонија средствата
обезбедени со договор за заем може да ги позајми само
на носители на јавен долг (on-lending).
(2) Во случај на задолжување од ставот 1 на овој
член општините, општините во Градот Скопје и Градот
Скопје започнуваат постапка за задолжување кај државата согласно членот 16 од овој закон, а јавните претпријатија основани од државата или од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна
сопственост на државата или на општините, општините
во градот Скопје и градот Скопје започнуваат постапка
за задолжување кај државата согласно членовите 25-a и
25-б од овој закон.
(3) Министерот за финансии склучува договор за
заем со носителите на јавен долг, во кој се дефинираат
условите под кои се позајмуваат средствата од заемот.
(4) Во случај кога носителите на јавен долг нема да
извршат навремено плаќање на обврските кои произлегуваат од договорот од ставот (3) на овој член, Министерството за финансии има право на наплата на побарувањето кое вклучува главнина, камата, казнена камата и други трошоци.
(5) Доколку заемот е доделен на општина, општина
во градот Скопје, градот Скопје, јавно претпријатие основано од општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје, како и трговско друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, Министерството за финансии за наплата на побарувањето од ставот (4) на овој член, има право:
- да насочи средства од буџетската сметка на општината на сметката на Буџетот на Република Македонија, до износ потребен за наплата на побарувањето
и/или
- да задржи дел од дотациите кои треба да се распределат на општината, до износ потребен за наплата
на побарувањето.
(6) Министерот за финансии има право на преземање дополнителни мерки за наплата на износот од ставот (4) на овој член предвидени во договорот од став
(3) на овој член, како и други мерки во согласност со
закон.”

Член 9
Во членот 13 ставот (2) зборовите: “што го сочинуваат државниот долг” се заменуваат со зборовите: “од
став (1) на овој член”
Член 10
Во членот 14 ставот (2) се менува и гласи:
“Износот на потребните средства за долгорочните
права на трошење се утврдува врз основа на преземените обврски по основа на склучени договори за заем,
преземени обврски по основа на кофинансирање, одлуки за издавање на државни хартии од вредност и обврски по однос на членство на Република Македонија
во меѓународни финансиски институции.”
Член 11
Во членот 16, се менува и гласи:
„ (1) Во име на Република Македонија, договор за
заем склучува Владата на Република Македонија кој
министерот за финансии го потпишува во името на
Владата на Република Македонија.
(2)Постапката за задолжување носителите на законодавната, судската и извршната власт ја започнуваат
со иницијатива за задолжување до Владата на Република Македонија која задолжително содржи мислење од
Министерството за финансии.
(3) Постапката за задолжување, јавните установи
основани од Република Македонија и општините, општините во градот Скопје и градот Скопје ја започнуваат со согласност на Министерството за финансии.
(4) За добивање на согласноста од ставот (3) на овој
член, јавните установи основани од Република Македонија и општините, општините во градот Скопје и градот Скопје до Министерството за финансии поднесуваат:
- Одлука за задолжување која задолжително треба
да содржи износ и цел на задолжувањето;
- барање за задолжување коe содржи податоци за
проектот и податоци за финансискиот капацитет на јавните установи основани од Република Македонија и на
општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје.
(5) Во постапката за задолжување од ставовите (2)
и (3) на овој член задолжително учествуваат претставници од Министерството за финансии и други овластени претставници од Владата на Република Македонија.
(6) Носителите од ставовите (2) и (3) од овој член
склучуваат договор за заем, по донесување на посебен
закон за секое ново задолжување кај странски заемодавачи.
(7) За секое ново задолжување на носителите од
ставот (2) од овој член кај странски заемодавачи, Министерот за правда издава правно мислење за правната
важност на договорт за заем.

Член 13
Во членот 18 ставот (4) се менува и гласи:
“Државните хартии од вредност во име на Република Македонија, на домашниот финансиски пазар ги издава Министерството за финансии врз основа на одлука на Владата на Република Македонија, со која се утврдува максималниот износ на ново задолжување преку државни хартии од вредност.”
По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6)
кои гласат:
“(5) Државните хартии од вредност во име на Република Македонија, на меѓународниот финансиски
пазар ги издава Министерството за финансии врз основа на одлука на Владата на Република Македонија, со
која се утврдува максималниот износ на ново задолжување преку државни хартии од вредност.
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(6) Министерот за правда издава правно мислење за
правната важност на издавањето на хартии од вредност
на меѓународниот финансиски пазар. ”
Во ставот (5) кој станува став (7) по зборовите
“државните хартии од вредност” се додаваат зборовите: ”на домашниот финансиски пазар”.
Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (8) и (9).
Член 14
По членот 20 се додава нов наслов и нов член 20-а,
кои гласат:
“Задолжување со издавање на хартии од вредност
од општините, општините во градот Скопје
и градот Скопје
Член 20-а
(1) Постапката за задолжување со издавање на хартии од вредност, општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје ја започнуваат со согласност на
Министерството за финансии.
(2) За добивање на согласноста од став (1) на овој
член, општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје до Министерството за финансии поднесуваат:
- Одлука за задолжување која задолжително треба
да содржи износ и цел на задолжувањето и
- барање за задолжување коe содржи податоци за
проектот и податоци за финансискиот капацитет на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје
од член 16 од овој закон.
(3) Во постапката за задолжување, задолжително
учествуваат претставници од Министерството за финансии и други овластени претставници од Владата на
Република Македонија.
(4) За задолжување на општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје преку издавање на хартии од вредност на домашен финансиски пазар, Владата на Република Македонија донесува одлука со која се
одобрува максималниот износ на ново задолжување на
општината, општината во градот Скопје и градот Скопје преку издавање на хартии од вредност, по донесувањето на актот за одобрување на емисијата на хартии од
вредност од страна на Комисијата за хартии од вредност.
(5) За задолжување на општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје преку издавање на хартии од вредност на меѓународен финансиски пазар,
Владата на Република Македонија донесува одлука со
која се одобрува максималниот износ на ново задолжување на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје преку издавање на хартии од вредност, по
донесувањето на актот за одобрување на емисијата на
хартии од вредност од страна на надлежното регулаторно тело.“.
Член 15
Насловот пред член 21 се менува и гласи:
“Државни гаранции”
Член 16
Во членот 21 се додава нов став (1), кој гласи:
“(1) Во име на Република Македонија, Владата на
Република Македонија може да издаде државна гаранција при задолжување на носителите на јавен долг.”
Во ставот (1) кој станува став (2), алинејата 2 се
брише.
Ставот (2) кој станува став (3) се брише.

Член 17
Во членот 22 ставот (1) се менува и гласи:
“Носителите на јавниот долг започнуваат постапка
за задолжување обезбедена со државна гаранција согласно член 16, 20-а и 25 од овој закон.”
Ставот (2) се брише.
Во ставовите (3) и (4) кои стануваат ставови (2) и
(3), по зборовите: “Во име на” се додаваат зборовите:
“Владата на”.
По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
“(4) Министерот за правда издава правно мислење
за правната важност на издадената гаранција од ставот
(2) од овој член.”
Ставовите (5), (6) и (7) се бришат.
Член 18
Членот 23 се менува и гласи:
„ (1) Сервисирањето на долгот гарантиран од Република Македонија и/или плаќањето на другите трошоци ги врши носителот на јавниот долг во чие име е
издадена државна гаранција.
(2) Доколку носителот на јавниот долг, во чие име е
издадена државна гаранција, не изврши сервисирање
на долгот и/или не го изврши плаќањето на другите
трошоци од ставот (1) на овој член на датумот на нивното достасување, Министерството за финансии, во
име на Република Македонија, врши плаќање на пристигнатата обврска по основ на државна гаранција.
(3) Во случај Министерството за финансии, во име
на Република Македонија, да изврши плаќање на обврската по државна гаранција, Министерството за финансии има право на наплата на побарувањето кое
вклучува главнина, камата, казнена камата и други трошоци настанати заради неможност на носителот на јавниот долг во чие име е издадена државната гаранција
да изврши сервисирање на долгот и/или другите трошоци од ставот (1) на овој член на датумот на нивното
достасување.
(4) Носителот на јавниот долг, во чие име е издадена државна гаранција, е должен во рокот предвиден со
договорите од членот 22 ставови (2) и (3) на овој закон,
средствата кои се платени по основ на државна гаранција од страна на Министерството за финансии, да
ги уплати во корист на сметката на Буџетот на Република Македонија.
(5) Обврската од ставот (4) на овој член е безусловна и неотповиклива.
(6) Доколку носителот на јавниот долг во чие име е
издадена државна гаранција, е општина, општина во
градот Скопје и градот Скопје, јавно претпријатие основано од општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје, како и трговско друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, Министерството за финансии, за наплата на побарувањето од
ставот (3) на овој член, има право:
- да насочи средства од буџетската сметка на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје
на сметката на Буџетот на Република Македонија, до
износ потребен за наплата на побарувањето и/или
- да задржи дел од дотациите кои треба да се распределат на општината, општината во градот Скопје и
градот Скопје, до износ потребен за наплата на побарувањето.
(7) Министерот за финансии има право на преземање дополнителни мерки за наплата на износот од ставот (3) на овој член предвидени во договорот за обезбедување од членот 22 ставови (2) и (3) на овој закон.”
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Член 19
Во членот 24-а став (1) зборовите: “Јавните претпријатија и трговските друштва кои се во целосна или
доминантна сопственост на државата” се заменуваат со
зборовите: “Јавните претпријатија основани од државата, како и трговските друштва кои се во целосна или
во доминантна сопственост на државата”.
Во ставот (2) зборовите: “јавните претпријатија
формирани од општините, општините во градот Скопје
и градот Скопје” се заменуваат со зборовите: “јавните
претпријатија основани од општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје, како и трговските
друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје”.
Член 20
По членот 24-а се додава нов член 24-б кој гласи:
“Член 24-б
Доколку носителот на јавен долг има ненамирени
обврски кон државата по основ на државна гаранција
или заем, истиот не може да добие согласност за ново
задолжување согласно овој закон, се до моментот на
регулирање на пристигнатата обврска.”
Член 21
Пред член 25 се додава наслов и членот 25 се менува и гласи:
“Долг со државна гаранција
Член 25
(1) Јавното претпријатие основано од државата или
од општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје, како и трговското друштво кое е во целосна
или во доминантна сопственост на државата или на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје
може долгорочно да се задолжува со издавање на
државна гаранција за:
- финансирање на капитални проекти и инвестиции,
- рефинансирање на долговите настанати по основ
на задолжување од алинејата 1 на овој став,
- финансирање на превземени обврски и
- заштита и отстранување на последици предизвикани од природни непогоди и од еколошки катастрофи.
(2) Постапката за задолжување со издавање на
државна гаранција јавното претпријатие основано од
државата или од општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје, како и трговското друштво кое
е во целосна или во доминантна сопственост на државата или на општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје ја започнува со согласност на Министерството за финансии.
(3) За добивање на согласноста од ставот (2) на овој
член, јавното претпријатие основано од државата или
од општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје, како и трговското друштво кое е во целосна
или во доминантна сопственост на државата или на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје
до Министерството за финансии поднесува:
- Одлука за задолжување која задолжително треба
да содржи износ и цел на задолжувањето и
- барање за задолжување со издавање на државна
гаранција коe содржи податоци за проектот и податоци
за финансискиот капацитет на јавното претпријатие основано од државата или од општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје, како и трговското
друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на државата или на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје.
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(4) Формата и содржината на барањето за задолжување со издавање на државна гаранција од став (3) алинеја 2 на овој член ќе ги пропише министерот за финансии.
(5) Во постапката за задолжување со издавање на
државна гаранција задолжително учествуваат претставници од Министерството за финансии и други овластени претставници од Владата на Република Македонија.
(6) Договорот за заем се склучува по донесување на
посебен закон за секое задолжување со издавање на
државна гаранција кај странски заемодавачи, односно
по донесување на одлука од Владата на Република Македонија за секое задолжување со издавање на државна
гаранција кај домашни заемодавачи.
(7) Сервисирањето на заемот и плаќањето на другите трошоци настанати со задолжување на јавните претпријатија основани од државата или од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна
сопственост на државата или на општините, општините
во градот Скопје и градот Скопје , го вршат јавните
претпријатија основани од државата или од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на државата или на општините,
општините во градот Скопје и градот Скопје. “
Член 22
По членот 25 се додаваат два нови наслови и два
нови члена 25-а и 25-б, кои гласат:
“Долг без државна гаранција
Член 25-а
(1) Јавното претпријатие основано од општините,
општините во градот Скопје и градот Скопје, како и
трговското друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје, може долгорочно да се задолжува без издавање на државна гаранција за:
- финансирање на капитални проекти и инвестиции,
- рефинансирање на долговите настанати по основ
на задолжување од алинејата 1 на овој став,
- финансирање на превземени обврски и
- заштита и отстранување на последици предизвикани од природни непогоди и од еколошки катастрофи.
(2) Постапката за задолжување без издавање на
државна гаранција јавното претпријатие основано од
општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје, како и трговското друштво кое е во целосна
или во доминантна сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, ја започнува со
согласност на Министерството за финансии.
(3) За добивање на согласноста од ставот (2) на овој
член, јавното претпријатие основано од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговското друштво кое е во целосна или во доминантна
сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, до Министерството за финансии
поднесува:
- Одлука за задолжување која задолжително треба
да содржи износ и цел на задолжувањето; и
- барање за задолжување без издавање на државна
гаранција коe содржи податоци за проектот и податоци
за финансискиот капацитет на јавното претпријатие основано од општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје, како и трговското друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на општините,
општините во градот Скопје и градот Скопје.
(4) Формата и содржината на барањето за задолжување од ставот (3) алинеја 2 на овој член ќе ги пропише
министерот за финансии.
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(5) Сервисирањето на заемот и плаќањето на другите трошоци настанати со задолжување на јавните претпријатија основани од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и трговските друштва
кои се во целосна или во доминантна сопственост на
општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје, го вршат јавните претпријатија основани од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје,
како и трговските друштва кои се во целосна или во
доминантна сопственост на општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје.
Долг кај државата (on-lending)
Член 25-б
(1) Постапка за задолжување кај државата, јавното
претпријатие основано од државата, како и трговското
друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на државата започнува со согласност на Министерството за финансии.
(2) За добивање на согласноста од ставот (1) на овој
член, јавното претпријатие основано од државата, како
и трговското друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на државата, до Министерството за
финансии поднесува:
- Одлука за задолжување која задолжително треба
да содржи износ и цел на задолжувањето; и
- барање за задолжување коe содржи податоци за
проектот и податоци за финансискиот капацитет на јавното претпријатие основано од државата, како и трговското друштво кое е во целосна или во доминантна
сопственост на државата.
(3) Формата и содржината на барањето за задолжување од ставот (2) алинеја 2 на овој член ќе ги пропише
министерот за финансии.
(4) Сервисирањето на заемот и плаќањето на другите трошоци настанати со задолжување на јавните претпријатија основани од државата, како и трговските
друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на државата, го вршат јавните претпријатија основани од државата, како и трговските друштва кои се во
целосна или во доминантна сопственост на државата.”
Член 23
Во членот 26 став (2) бројот “15” се заменува со
бројот “30”.
Во ставот (3) зборовите: “јавните претпријатија кои
се основани од општините, односно од градот Скопје”
се заменуваат со зборовите: “јавните претпријатија основани од општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје, како и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на oпштините,
општините во градот Скопје и градот Скопје”.
Член 24
Во членот 27 ставот (1) се брише.
Ставот (2) станува став (1).
Ставот (3) се брише,
Ставот (4) кој станува став (2) се менува и гласи:
“Податоците за јавниот долг, Министерството за
финансии ги објавува на својата веб страница и во Билтенот на Министерството за финансии.”
Член 25
Во членот 28 став (1) алинеја 2 зборовите: “став
(3)” се заменуваат со зборовите: “став (4)”.
Член 26
Во членот 28-а став (1) алинеја 1 по бројот “25” се
додаваат зборовите: “25-а и 25-б”, а во алинејата 2 по
зборовите: “24-а” се додаваат зборовите: “и 24-б”.
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Член 27
Во членот 29 став (1) алинеја 2 зборовите: “членови
16, став (2) и 25 став (1)” се заменуваат со зборовите:
“членови 16 и 20-а”.
Во алинеја 3 бројот “(3)” се менува со бројот “(4)”.
Во алинеја 4 зборовите: “по денот на донесувањето
на одлука за распишување на избори (член 24а)” се заменуваат со зборовите: “спротивно на членовите 24-а и
24-б од овој закон.”
Член 28
Постапките за задолжување и постапките за издавањето, сервисирање, правото на наплата и престанокот
на државни гаранции започнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат согласно со
одредбите на овој закон.
Член 29
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за јавен долг.
Член 30
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN
E LIGJIT PËR BORXH PUBLIK
Neni 1
Në Ligjin për borxhin publik ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 62/2005, 88/2008 dhe
35/11) në nenin 2 në pikën 1 fjalët: “komunat e Qytetit të
Shkupit dhe Qyteti i Shkupit" fshihen.
Pika 2 ndryshohet si vijon:
"Borxh publik është shuma e borxhit shtetëror dhe
borxhit të ndërmarrjeve publike të themeluara nga shteti
ose nga komunat, komunat e Qytetit të Shkupit dhe Qyteti i
Shkupit, si dhe shoqëritë tregtare që janë në pronësi të
plotë ose dominuese të shtetit ose të komunave, komunës
së Qytetit të Shkupit, dhe Qytetit të Shkupit, për të cilat
shteti ka dhënë garanci shtetërore.”
Pika 3 ndryshohet si vijon:
"Bartës të borxhit publik janë Qeveria e Republikës së
Maqedonisë, institucionet publike të themeluara nga
Republika e Maqedonisë, komunat, komunat e Qytetit të
Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, ndërmarrjet publike të
themeluara nga shteti ose nga komunat, komunat e Qytetit
të Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, si dhe shoqëritë tregtare që
janë në pronësi të plotë ose dominuese të shtetit ose
komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të
Shkupit. ”
Pika 4 ndryshohet si vijon:
"Ngarkim me borxh është procedurë për krijimin e
detyrimeve financiare me lidhjen e marrëveshjes për hua
dhe/ose emetimin e letrave debitore me vlerë të emetuara
nga shteti ose komuna, komuna në Qytetin e Shkupit dhe
Qyteti i Shkupit;".
Pika 5 fshihet.
Pikat 6 dhe 7 bëhen pika 5 dhe 6.
Pika 8 që bëhet pikë 7 ndryshohet si vijon:
"Servisim i borxhit janë të gjitha pagesat në baze të
kamatës së arritur dhe kryegjësë që dalin nga borxhi i
krijuar në pajtim me dispozitat e këtij ligji;".
Pas pikës 7 shtohet pikë e re 8 si vijon:
“8. Shpenzime tjera paraqesin shpenzime që
drejtpërdrejt ose tërthorazi dalin nga ngarkimi me borxh i
bartësve të borxhit publik, e që nuk paraqesin kryegjë ose
kamatë të rregullt;".
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Neni 2
Në nenet 4 paragrafët (1) dhe (2) ndryshohen si vijojnë:
"Ngarkimi me borxh i komunave, ndërmarrjeve publike
të themeluara nga komunat, komunat e Qytetit të Shkupit
dhe Qyteti i Shkupit, si dhe shoqëritë tregtare që janë në
pronësi të plotë ose dominuese të komunave, komunave të
Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit, kryhet në pajtim
me këtë ligj dhe me Ligjin për financimin e njësive të
vetëqeverisjes lokale.
Ngarkimi me borxh i komunave në Qytetin e
Shkupit, Qytetit të Shkupit, ndërmarrjeve publike të
themeluara nga komunat e Qytetit të Shkupit dhe Qyteti i
Shkupit, si dhe shoqëritë tregtare që janë në pronësi të
plotë ose dominuese të komunave, komunave të Qytetit të
Shkupit dhe Qytetit të Shkupit, kryhet në pajtim me këtë
ligj dhe me Ligjin për financimin e njësive të
vetëqeverisjes lokale."
Paragrafi (3) fshihet.
Në paragrafin (4) që bëhet paragraf (3) fjala
"detyrimet" zëvendësohet me fjalët: “borxhin dhe
shpenzimet tjera".
Paragrafët (5), (6) dhe (7) fshihen.
Neni 3
Pika 5 ndryshohet si vijon:
"Borxhi i Bankës Popullore të Republikës
Maqedonisë nuk paraqet borxh publik.".

së

Neni 4
Neni 6-a ndryshohet si vijon:
"(1) Procedura e ngarkimit me borxh, e përcaktuar me
këtë ligj nuk zbatohet:
- gjatë shfrytëzimit të akreditivave, garancive bankare
dhe/ose lizingut,
- gjatë ngarkimeve afatshkurta me borxh për nevojat e
likuiditetit të Bankës Maqedonase për Përkrahje të
Zhvillimit
- gjatë ngarkimit me borxh pa garanci shtetërore të
ndërmarrjeve publike të themeluara nga shteti si dhe
shoqërive tregtare që janë në pronësi të plotë ose
dominuese të shtetit.
(2) Për çdo marrëveshje të lidhur nga paragrafi 1,
bartësit e borxhit publik e kanë obligim që ta informojnë
Ministrinë e Financave në afat prej pesë ditëve të punës."
Neni 5
Në nenin 7 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si
vijon:
"(2) Qëllimet e menaxhimit të borxhit publik janë:
- financimi i nevojave të shtetit me shpenzime sa më të
ulta të mundshme, në afat të mesëm dhe të gjatë dhe me
nivel të qëndrueshëm të rrezikut;
- identifikimi, përcjellja dhe menaxhimi me rreziqe të
cilave u nënshtrohet portofoli i borxhit publik dhe
- zhvillimi dhe mirëmbajtja e tregut financiar vendas
efikas."
Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).
Në paragrafin (3) që bëhet paragraf (4), ndryshohet si
vijon:
"Politika për menaxhim me borxh publik përfshin
përcaktim të:
- lartësisë së shumës (limitit) të borxhit publik në afat
të mesëm;
- shumës maksimale të ngarkimit me borxh të ri në
vitin e parë me të cilin ka të bëjë strategjia fiskale dhe
- shumës maksimale të garancive të sapolëshuara
shtetërore në vitin e parë me të cilin ka të bëjë strategjia
fiskale."
Paragrafi (4) që bëhet paragraf (5) fshihet.
Neni 6
Në nenin 8 paragrafi (1), fjalia e dytë fshihet.

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Borxhi i komunave, komunave në Qytetin e Shkupit
dhe Qytetit të Shkupit dhe borxhi i ndërmarrjeve publike të
themeluara nga shteti, dhe nga komunat, komunat e Qytetit
të Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, si dhe shoqëritë tregtare që
janë të pronësi të plotë apo dominuese të shtetit dhe të
komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të
Shkupit, nuk paraqet detyrim të Buxhetit të Republikës së
Maqedonisë, përveç në raste kur jepet garanci shtetërore."
Neni 7
Në nenin 11 paragrafi (1), ndryshohet si vijon:
"Ministria e Financave në menaxhimin e borxhit
publik, i ka kompetencat në vijim:
- e propozon burimin dhe strukturën e ngarkimit me
borxh për financimin e deficitit buxhetor;
- ndërmerr aktivitete në lidhje me servisimin e rregullt
të borxhit publik;
- e përcjell servisimin e rregullt të borxhit publik nga
bartësit e borxhit publik;
- ndërmerr masa për arkëtimin e kërkesave nga bartësit
e borxhit publik në emrin e të cilëve është kryer pagesa pas
garancisë së aktivizuar, respektivisht marrëveshjes për hua;
- ndërmerr masa në lidhje me limitin e borxhit publik;
- përpilon raport vjetor për menaxhim me borxhin
publik;
- përpilon dhe publikon Kalendar të emetimeve të
planifikuara të letrave shtetërore me vlerë për vitin
rrjedhës;
- organizon dhe kryen emetimin e letrave shtetërore me
vlerë në emër të Republikës së Maqedonisë;
- evidenton emetimin e letrave shtetërore me vlerë,
kryen ndjekjen e transaksioneve me letra shtetërore me
vlerë në tregun sekondar dhe krijon kushte për zhvillimin e
tregut sekondar;
- përcakton kritere për zgjedhje dhe përzgjedh
pjesëmarrës të autorizuar në tregun e letrave shtetërore me
vlerë;
- ndërmerr aktivitete për minimizimin e shpenzimit për
servisimin e borxhit shtetëror dhe garancive të lëshuara
shtetërore;
- ndërmerr aktivitete për zvogëlimin e rrezikut në lidhje
me strukturën e borxhit publik dhe garancive shtetërore;
- përdor instrumente derivative financiare me qëllim të
mënjanimit ose zvogëlimit të rreziqeve financiare;
- e ndjek gjendjen e llogarisë unike të thesarit dhe
menaxhon me plasimin e tepricës së mjeteve në të njëjtën;
- e ndjek gjendjen e llogarive revizore të shtetit të cilat
janë të hapura dhe udhëhiqen në Bankën Popullore të
Republikës së Maqedonisë dhe menaxhon me tepricën e
mjeteve në llogarinë e Ministrisë së Financave;
- lidh marrëveshje për realizimin e kompetencave të
përcaktuara me këtë ligj;
merr pjesë në procedurën e ngarkimit me borxh të
bartësve të borxhit publik dhe
- u jep rekomandime bartësve të borxhit publik në
lidhje me kushtet për ngarkim me borxh në rast të
financimit të projekteve për të cilat nevojitet ngarkimi me
borxh."
Në paragrafin (2), alineja 6 ndryshohet si vijon:
- "menaxhon me plasmanin e mjeteve të siguruara me
ngarkim me borxh të Republikës së Maqedonisë,"
Paragrafi (5) fshihet.
Neni 8
Në nenin 12 paragrafi (1), pas alinesë 7 shtohet aline e
re 8 si vijon:
"- financim të detyrimeve të ndërmarra nga komunat,
komunat e Qytetit të Shkupit dhe Qyteti i Shkupit,"
Në paragrafin (2) alineja 2 fshihet.
Paragrafi (3) fshihet.
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Neni 9
Në nenin 13 në paragrafin (2) fjalët: “që e përbëjnë
borxhin shtetëror" zëvendësohen me fjalët: “nga paragrafi
(1) i këtij neni"
Neni 10
Në nenin 14 paragrafi (2), ndryshohet si vijon:
"Shuma e mjeteve të nevojshme për të drejta afatgjate
të shpenzimit përcaktohen në bazë të detyrimeve të
ndërmarra në bazë të marrëveshjeve të lidhura për hua,
detyrimeve të ndërmarra në bazë të kofinancimit,
vendimeve për emetimin e letrave shtetërore me vlerë dhe
detyrimeve në lidhje me anëtarësimin e Republikës së
Maqedonisë në institucionet ndërkombëtare financiare."
Neni 11
Në nenin 16, ndryshohet si vijon:
"(1) Në emër të Republikës së Maqedonisë,
marrëveshje për hua lidh Qeveria e Republikës së
Maqedonisë, të cilën ministri i Financave e nënshkruan në
emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.
(2) Procedurën e ngarkimit me borxh bartësit e
pushtetit ligjvënës, gjyqësor dhe ekzekutiv e fillojnë me
iniciativë për ngarkim me borxh te Qeveria e Republikës së
Maqedonisë që detyrimisht përmban mendim të Ministrisë
së Financave.
(3) Procedurën e ngarkimit me borxh institucionet
publike të themeluara nga Republika e Maqedonisë dhe
komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i
Shkupit e fillojnë në pajtim me Ministrinë e Financave.
(4) Për marrjen e pëlqimit nga paragrafi (3) i ketij neni,
institucionet publike të themeluara nga Republika e
Maqedonisë dhe komunat, komunat në Qytetin e Shkupit
dhe Qyteti i Shkupit, te Ministria e Financave parashtrojnë:
- vendim për ngarkim me borxh që detyrimisht duhet të
përmbajë shumë dhe qëllim të ngarkimit me borxh;
- kërkesë për ngarkim me borxh që i përmban të dhënat
për projektin dhe të dhëna për kapacitetin financiar të
institucioneve publike të themeluara nga Republika e
Maqedonisë dhe komunat, komunat në Qytetin e Shkupit
dhe Qyteti i Shkupit.
(5) Në procedurën e ngarkimit me borxh nga paragrafët
(2) dhe (3) të këtij neni, detyrimisht marrin pjesë
përfaqësues të Ministrisë së Financave dhe përfaqësues të
tjerë të autorizuar nga Qeveria e Republikës së
Maqedonisë.
(6) Bartësit nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni,
lidhin marrëveshje për hua, pas miratimit të ligjit të
veçantë për çdo ngarkim të ri me borxh te huadhënës të
huaj.
(7) Për çdo ngarkim të ri me borxh të bartësve nga
paragrafi (2) i këtij neni, tek huadhënës të huaj, ministri i
Drejtësisë lëshon mendim juridik për vlefshmërinë juridike
të marrëveshjes për hua.
(8) Bartësit nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni,
lidhin marrëveshje për hua, pas miratimit të vendimit nga
Qeveria e Republikës së Maqedonisë, për çdo ngarkim të ri
me borxh te huadhënës vendas.
(9) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës për ngarkim me
borxh nga paragrafi (4) alineja 2 e këtij neni do t’i
përcaktojë ministri i Financave."
Neni 12
Neni 17 ndryshohet si vijon:
"(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë mjetet e
siguruara me marrëveshje për hua mund t’ua huazojë
vetëm bartësve të borxhit publik (on-lending).
(2) Në rast të ngarkimit me borxh nga paragrafi 1 i këtij
neni komunat, komunat në Qytetin e Shkupit, dhe Qyteti i
Shkupit fillojnë procedurë për ngarkim me borxh tek shteti
në pajtim me nenin 16 të këtij ligji, kurse ndërmarrjet
publike të themeluara nga shteti ose nga komunat, komunat
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në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, si dhe shoqëritë
tregtare të cilat janë në pronësi të plotë ose dominuese të
shtetit ose të komunave, komunave në Qytetin e Shkupit
dhe Qytetit të Shkupit, fillojnë procedurë për ngarkim me
borxh tek shteti në pajtim me nenet 25-a dhe 25-b të këtij
ligji.
(3) Ministri i Financave lidh marrëveshje për hua me
bartësit e borxhit publik, në të cilën definohen kushtet me
të cilat huazohen mjetet nga huaja.
(4) Në rast kur bartësit e borxhit publik nuk do të
kryejnë pagim me kohë të detyrimeve të cilat dalin nga
marrëveshja nga paragrafi (3) i këtij neni, Ministria e
Financave ka të drejtë për arkëtim të kërkesës e cila
përfshin kryegjë, kamatë, kamatë ndëshkuese dhe
shpenzime tjera.
(5) Nëse huaja i ndahet komunës, komunës së Qytetit të
Shkupit, Qytetit të Shkupit, ndërmarrjes publike të
themeluar nga komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe
Qyteti i Shkupit, si dhe shoqërisë tregtare që është në
pronësi të plotë ose dominuese të komunave, komunave në
Qytetin e Shkupit dhe Qytetin e Shkupit, Ministria e
Financave për arkëtimin e kërkesës nga paragrafi (4) të
këtij neni, ka të drejtë:
- të orientojë mjete nga llogaria buxhetore e komunës
në llogarinë e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, deri
në shumën e nevojshme për arkëtimin e kërkesës dhe/ose
- të mbajë pjesë të dotacioneve të cilat duhet t’i
shpërndahen komunës, deri në shumën e nevojshme për
arkëtimin e kërkesës.
(6) Ministri i Financave ka të drejtë të ndërmarrjes së
masave plotësuese për arkëtimin e shumës nga paragrafi
(4) i këtij neni, të parapara në marrëveshjen nga paragrafi
(3) i këtij neni, si dhe masa tjera në pajtim me ligj."
Neni 13
Në nenin 18 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"Letrat shtetërore me vlerë në emër të Republikës së
Maqedonisë, në tregun vendas financiar i emeton Ministria
e Financave në bazë të vendimit të Qeverisë së Republikës
së Maqedonisë, me të cilin përcaktohet shuma maksimale e
ngarkimit të ri me borxh nëpërmjet letrave shtetërore me
vlerë."
Pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rinj (5) dhe
(6), si vijojnë:
"(5) Letrat shtetërore me vlerë në emër të Republikës
së Maqedonisë, në tregun ndërkombëtar financiar i emeton
Ministria e Financave në bazë të vendimit të Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë, me të cilin përcaktohet shuma
maksimale e ngarkimit të ri me borxh nëpërmjet letrave
shtetërore me vlerë.
(6) Ministri i Drejtësisë lëshon mendim juridik për
vlefshmërinë juridike për emetimin e letrave me vlerë në
tregun ndërkombëtar financiar.”
Në paragrafin (5) bëhet paragraf (7) pas fjalëve:
"letrave shtetërore me vlerë" shtohen fjalët: "në tregun
financiar vendas".
Paragrafët (6) dhe (7) bëhen paragrafë (8) dhe (9).
Neni 14
Pas nenit 20 shtohet titull i ri dhe nen i ri 20-a, si
vijojnë:
"Ngarkim me borxh me emetimin e letrave me vlerë
nga komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe
Qyteti i Shkupit
Neni 20-a
(1) Procedurën për ngarkim me borxh me lëshimin e
letrave me vlerë, komunat, komunat në Qytetin e Shkupit
dhe Qyteti i Shkupit e fillon me pajtim të Ministrisë së
Financave.
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(2) Për marrjen e pajtimit nga paragrafi (1) i këtij neni,
komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i
Shkupit te Ministria e Financave parashtrojnë:
- vendim për ngarkim me borxh i cili detyrimisht duhet
të përmbajë shumën dhe qëllimin e ngarkimit me borxh
dhe
- kërkesë për ngarkim me borxh e cila përmban të
dhëna për projektin dhe të dhëna për kapacitetin financiar
të komunave, komunave në Qytetin e Shkupit dhe Qytetin
e Shkupit nga neni 16 i këtij ligji.
(3) Në procedurën për ngarkim me borxh detyrimisht
marrin pjesë përfaqësues nga Ministria e Financave dhe
përfaqësues të autorizuar nga Qeveria e Republikës së
Maqedonisë.
(4) Për ngarkim me borxh të komunave, komunave në
Qytetin e Shkupit dhe Qytetit të Shkupit nëpërmjet lëshimit
të letrave me vlerë në tregun financiar vendas, Qeveria e
Republikës së Maqedonisë merr vendim me të cilin lejohet
shuma maksimale e ngarkimit të ri me borxh të komunave,
komunave në Qytetin e Shkupit dhe Qytetin e Shkupit
nëpërmjet lëshimit të letrave me vlerë, pas miratimit të
aktit për lejimin e emisioneve të letrave me vlerë nga
Komisioni për Letra me Vlerë.
(5) Për ngarkim me borxh të komunave, komunave në
Qytetin e Shkupit dhe Qytetit të Shkupit nëpërmjet
emetimit të letrave me vlerë në tregun financiar
ndërkombëtar, Qeveria e Republikës së Maqedonisë merr
vendim me të cilin lejohet shuma maksimale e ngarkimit
me borxh të ri të komunave, komunave në Qytetin e
Shkupit dhe Qytetin e Shkupit nëpërmjet lëshimit të letrave
me vlerë, pas miratimit të aktit për lejimin e emetimit të
letrave me vlerë nga trupi rregullator kompetent.".
Neni 15
Titulli para nenit 21 ndryshohet si vijon:
“Kufij shtetërorë"
Neni 16
Në nenin 21 shtohet paragraf i ri (1), si vijon:
"(1) Në emër të Republikës së Maqedonisë, Qeveria e
Republikës së Maqedonisë mund të lëshojë garanci
shtetërore gjatë ngarkimit me borxh të bartësve të borxhit
publik."
Në paragrafin (1) i cili bëhet paragrafi (2), alineja 2
shlyhet.
Paragrafi (2) që bëhet paragraf (3) shlyhet.
Neni 17
Në nenin 22 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Bartësit e borxhit publik fillojnë procedurë për
ngarkim me borxh të siguruar me garanci shtetërore në
pajtim me nenin 16, 20-a dhe 25 të këtij ligji."
Paragrafi (2) shlyhet.
Në paragrafët (3) dhe (4) të cilët bëhen paragrafë (2)
dhe (3), pas fjalëve: " Në emër të" shtohen fjalët: "
Qeverisë së".
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:
"(4) Ministri i Drejtësisë lëshon mendim juridik për
vlefshmërinë juridike të garancisë së lëshuar nga paragrafi
(2) i këtij neni."
Paragrafët (5), (6) dhe (7) shlyhen.
Neni 18
Neni 23 ndryshohet si vijon:
"(1) Servisimin e borxhit të garantuar nga Republika e
Maqedonisë dhe/ose pagimin e shpenzimeve tjera i kryen
bartësi i borxhit publik në emër të garancisë shtetërore të
lëshuar.

(2) Nëse bartësi i borxhit publik, në emër të të cilit
është lëshuar garancia shtetërore, nuk e kryen servisimin e
borxhit dhe/ose nuk e kryen pagimin e shpenzimeve tjera
nga paragrafi (1) i këtij neni në datën e maturimit të tyre,
Ministria e Financave, në emër të Republikës së
Maqedonisë, kryen pagimin e obligimit të arritur në bazë të
garancisë shtetërore.
(3) Në rast se Ministria e Financave, në emër të
Republikës së Maqedonisë, të kryejë pagimin e obligimit
sipas garancisë shtetërore, Ministria e Financave ka të
drejtë për arkëtimin e kërkesës e cila përfshin kryegjënë,
kamatën, kamatën ndëshkuese dhe shpenzime tjera të
shkaktuara nga pamundësia e bartësit të borxhit publik në
emër të të cilit është lëshuar garancia shtetërore të kryejë
servisim të borxhit dhe/ose shpenzime tjera nga paragrafi
(1) i këtij neni në datën e maturimit të tyre.
(4) Bartësi i borxhit publik, në emër të të cilit është
lëshuar garancia shtetërore, obligohet që në afatin e
paraparë me marrëveshjet nga neni 22 paragrafët (2) dhe
(3) të këtij ligji, mjetet të cilat janë paguar në bazë të
garancisë shtetërore nga Ministria e Financave, t’i paguajë
në dobi të llogarisë së Buxhetit të Republikës së
Maqedonisë.
(5) Obligimi nga paragrafi (4) i këtij neni është pakusht
dhe i patjetërsueshëm.
(6) Nëse bartësi i borxhit publik në emër të të cilit është
lëshuar garancia shtetërore, është komuna, komuna e
Qytetit të Shkupit, Qyteti i Shkupit, ndërmarrja publike e
themeluar nga komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe
Qyteti i Shkupit, si dhe shoqëria tregtare e cila është në
pronësi të plotë ose dominuese të komunave, komunave në
Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, Ministria e
Financave për arkëtimin e kërkesës nga paragrafi (3) i këtij
neni, ka të drejtë:
- të orientojë mjete nga llogaria buxhetore të komunës,
komuna në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit në
llogarinë e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, deri në
shumën e nevojshme për arkëtimin e kërkesës dhe/ose
- të mbajë pjesë nga dotacionet të cilat duhet të
shpërndahen në komunë, komunën e Qytetit të Shkupit dhe
Qytetin e Shkupit, deri në shumën e nevojshme për
arkëtimin e kërkesës.
(7) Ministri i Financave ka të drejtë të ndërmarrë masa
plotësuese për arkëtimin e shumës nga paragrafi (3) i këtij
nen të parapara në marrëveshjen për sigurim nga neni 22
paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji."
Neni 19
Në nenin 24-a në paragrafin (1) fjalët: "Ndërmarrjet
publike dhe shoqëritë tregtare të cilat janë në pronësi të
plotë ose dominuese të shtetit" ndryshohen me fjalët: "
Ndërmarrjet Publike të themeluara nga shteti, si dhe
shoqëritë tregtare të cilat janë në pronësi të plotë ose
dominuese të shtetit".
Në paragrafin (2) fjalët: "ndërmarrjet publike të
formuara nga komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe
Qyteti i Shkupit" zëvendësohen me fjalët: "ndërmarrjet
publike të themeluara nga komunat, komunat në Qytetin e
Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, si dhe shoqëritë tregtare të
cilat janë në pronësi të plotë ose dominuese të komunave,
komunave në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit".
Neni 20
Pas nenit 24-a shtohet nen i ri 24-b si vijon:
"Neni 24-b
Nëse bartësi i borxhit publik ka detyrime të pashlyera
ndaj shtetit në bazë të garancisë shtetërore ose huas, i njëjti
nuk mund të marrë pajtim për ngarkim me borxh të ri në
pajtim me këtë ligj, deri në momentin e rregullimit të
detyrimit të arritur."
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Neni 21
Para nenit 25 shtohet titull i ri dhe neni ndryshohet dhe
vijon:
"Borxhi me garanci shtetërore
Neni 25
(1) Ndërmarrja publike e themeluar nga shteti ose nga
komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i
Shkupit, si dhe shoqëria tregtare e cila është në pronësi të
plotë ose dominuese të shtetit ose të komunës, komunat në
Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit në mënyrë afatgjate
mund të ngarkohet me lëshimin e garancisë shtetërore për:
- financimin e projekteve dhe investimeve kapitale,
- refinancimin e borxheve të shkaktuara në bazë të
ngarkimit me borxh nga alineja 1 e këtij paragrafi
- financimin e obligimeve të ndërmarra dhe
- mbrojtjen dhe mënjanimin e pasojave të shkaktuara
nga fatkeqësi natyrore dhe nga katastrofa ekologjike.
(2) Procedurën për ngarkim me borxh me lëshimin e
garancisë shtetërore ndërmarrja publike e themeluar nga
shteti ose nga komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe
Qyteti i Shkupit, si dhe shoqëria tregtare e cila është në
pronësi të plotë ose dominuese të shtetit ose të komunës,
komunave në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit e
fillon me pajtim të Ministrisë së Financave.
(3) Për marrjen e pëlqimit nga paragrafi (2) i këtij neni,
ndërmarrja publike e themeluar nga shteti ose nga
komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i
Shkupit, si dhe shoqëria tregtare e cila është në pronësi të
plotë ose dominuese të shtetit ose të komunave, komunave
në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit te Ministria e
Financave parashtron:
- vendim për ngarkim me borxh i cili detyrimisht duhet
të përmbajë shumën dhe qëllimin e ngarkimit me borxh
dhe
- kërkesë për ngarkim me borxh me lëshimin e
garancisë shtetërore e cila përmban të dhëna për projektin
dhe të dhëna të kapacitetit financiar ndërmarrja publike e
themeluar nga shteti ose nga komunat, komunat në Qytetin
e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, si dhe shoqëria tregtare e
cila është në pronësi të plotë ose dominuese të shtetit ose të
komunave, komunave në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i
Shkupit.
(4) Formën dhe përmbajtjen e kërkesë për ngarkim me
borxh me lëshimin e garancisë shtetërore nga paragrafi (3)
alineja 2 të këtij neni do t'i përcaktojë ministri i Financave.
(5) Në procedurën për ngarkim me borxh me lëshimin
e garancisë shtetërore detyrimisht marrin pjesë përfaqësues
nga Ministria e Financave dhe përfaqësues të autorizuar
nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.
(6) Marrëveshja për hua lidhet pas miratimit të ligjit të
veçantë për çdo ngarkim me borxh me lëshimin e garancisë
shtetërore te huamarrësit e huaj, respektivisht pas miratimit
të vendimit nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë për
çdo ngarkim me borxh me lëshimin e garancisë shtetërore
te huamarrësit vendor.
(7) Servisimin e huas dhe pagimin e shpenzimeve tjera
të shkaktuara me ngarkim me borxh të ndërmarrjeve
publike të themeluara nga shteti ose nga komunat, komunat
në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, si dhe shoqëritë
tregtare të cilat janë në pronësi të plotë ose dominuese të
shtetit ose të komunave, komunave në Qytetin e Shkupit
dhe Qyteti i Shkupit, i kryen ndërmarrja publike e
themeluar nga shteti ose nga komunat, komunat në Qytetin
e Shkupit, si dhe shoqëritë tregtare të cilat janë në pronësi
të plotë ose dominuese të shtetit ose të komunës, komuna
në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit. “
Neni 22
Pas nenit 25 shtohet dy tituj dhe dy nene të reja 25-a
dhe 25-b, si vijojnë:
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"Borxhi pa garanci shtetërore
Neni 25-a
(1) Ndërmarrja publike e themeluar nga komunat,
komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, si dhe
shoqëria tregtare e cila është e në pronësi të plotë ose
dominuese të komunës, komunave në Qytetin e Shkupit
dhe Qyteti i Shkupit në mënyrë afatgjate mund të
ngarkohet pa lëshimin e garancisë shtetërore për:
- financimin e projekteve dhe investimeve kapitale,
- refinancimin e borxhit të shkaktuar në bazë të
ngarkimit me borxh nga alineja 1 e këtij paragrafi
- financimin e obligimeve të ndërmarra dhe
- mbrojtjen dhe mënjanimin e pasojave të shkaktuara
nga fatkeqësi natyrore dhe nga katastrofa ekologjike.
(2) Procedurën për ngarkim me borxh me lëshimin e
garancisë shtetërorë ndërmarrja publike e themeluar nga
komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i
Shkupit, si dhe shoqëria tregtare e cila është ose në pronësi
të plotë ose dominuese të shtetit ose të komunës, komunat
në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit e fillon në pajtim
të Ministrisë së Financave.
(3) Për marrjen e pajtimit nga paragrafi (2) i këtij neni,
ndërmarrja publike e themeluar nga komunat, komunat në
Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, si dhe shoqëria
tregtare e cila është në pronësi të plotë ose dominuese të
komunës, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i
Shkupit te Ministria e Financave parashtron:
- vendim për ngarkim me borxh i cili detyrimisht duhet
të përmbajë shumë dhe qëllimin e ngarkim me borxh dhe
- kërkesë për ngarkim me borxh pa lëshimin e
garancisë shtetërore e cila përmban të dhëna për projektin
dhe të dhëna të kapacitetit financiar të ndërmarrjes publike
të themeluar nga komunat, komunat në Qytetin e Shkupit
dhe Qyteti i Shkupit, si dhe shoqëria tregtare e cila është në
pronësi të plotë ose dominuese të komunës, komunave në
Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit.
(4) Formën dhe përmbajtjen e kërkesë për ngarkim me
borxh me lëshimin e garancisë shtetërore nga paragrafi (3)
alineja 2 të këtij neni do t'i përcaktojë ministri i Financave.
(5) Servisimin e huas dhe pagimin e shpenzimeve tjera
të shkaktuara me ngarkim me borxh të ndërmarrjeve
publike të themeluara nga shteti ose nga komunat, komunat
në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, si dhe shoqëritë
tregtare të cilat janë në pronësi të plotë ose dominuese të
shtetit ose të komunave, komunave në Qytetin e Shkupit
dhe Qyteti i Shkupit, i kryen ndërmarrja publike e
themeluar nga shteti ose nga komunat, komunat në Qytetin
e Shkupit, si dhe shoqëritë tregtare të cilat janë në pronësi
të plotë ose dominuese të shtetit ose të komunës, komuna
në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit.
Borxhi te shteti (on-lending)
Neni 25-b
(1) Procedura për ngarkim me borxh të ndërmarrjes
publike e themeluar nga shteti, si dhe shoqëria tregtare e
cila është në pronësi të plotë ose dominuese të shtetit fillon
me pajtim të Ministrisë së Financave.
(2) Për marrjen e pajtimit nga paragrafi (1) i këtij neni,
ndërmarrja publike e themeluar nga komunat, komunat në
Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, si dhe shoqëria
tregtare e cila është në pronësi të plotë ose dominuese të
komunës, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i
Shkupit te Ministria e Financave parashtron:
- vendim për ngarkim me borxh i cili detyrimisht
duhet të përmbajë shumë dhe qëllimin e ngarkim me
borxh; dhe
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- kërkesë për ngarkim me borxh e cila përmban të
dhëna për projektin dhe të dhëna të kapacitetit financiar të
ndërmarrjes publike të themeluar nga shteti, si dhe shoqëria
tregtare e cila është në pronësi të plotë ose dominuese të
shtetit.
(3) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës për ngarkim me
borxh nga paragrafi (2) alineja 2 të këtij neni do t'i
përcaktojë ministri i Financave.
(4) Servisimin e huas dhe pagimin e shpenzimeve tjera
të shkaktuar me ngarkim me borxh të ndërmarrjeve publike
të themeluara nga shteti, si dhe shoqëritë tregtare të cilat
janë në pronësi të plotë ose dominuese të shtetit, i kryen
ndërmarrja publike themeluar nga shteti, si dhe shoqëritë
tregtare të cilat janë në pronësi të plotë ose dominuese të
shtetit."
Neni 23
Në nenin 26 shtohet paragrafi (2) numri "15"
zëvendësohet me numrin "30".
Në paragrafin (3) fjalët: " ndërmarrjet publike të cilat
janë themeluar nga komunat, respektivisht nga Qyteti i
Shkupit" zëvendësohen me fjalët: " ndërmarrjet publike të
themeluara nga komunat, komunat në Qytetin e Shkupit
dhe Qyteti i Shkupit, si dhe shoqëritë tregtare të cilat janë
në pronësi të plotë ose dominuese të komunave, komunave
në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit".
Neni 24
Në nenin 27 paragrafi (1) shlyhet.
Paragrafi (2) bëhet paragrafi (1).
Paragrafi (3) shlyhet.
Paragrafi (4) i cili bëhet paragrafi (2) ndryshohet si
vijon:
"Të dhënat për borxhin publik, Ministria e Financave i
publikon në ueb faqen e saj dhe në Buletinin e Ministrisë
së Financave".
Neni 25
Në nenin 28 në paragrafin (1) alinenë 2 fjalët:
"paragrafi (3)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (4)".
Neni 26
Në nenin 28-a në paragrafin (1) alinenë 1 pas numrit
"25" shtohen fjalët: "25-a dhe 25-b", e në alinenë 2 pas
fjalëve: "24-a" shtohen fjalët: "dhe 24-b".
Neni 27
Në nenin 29 në paragrafin (1) alinenë 2 fjalët: " nenet
16, paragrafi (2) dhe 25 paragrafi (1)" zëvendësohen me
fjalët: " nenet 16 dhe 20-a".
Në alinenë 3 numri "(3)" ndryshohet me numrin "(4)".
Në alinenë 4 fjalët: "pas ditës së marrjes së vendimit
për shpalljen e zgjedhjeve (neni 24a)" zëvendësohen me
fjalët: "në kundërshtim me nenet 24-a dhe 24-b të këtij
ligji."
Neni 28
Procedura për ngarkim me borxh dhe procedura për
lëshimin, servisimin, të drejtën e arkëtimit dhe ndërprerjen
e garancive shtetërore të filluara para ditës së hyrjes në fuqi
të këtij ligji do të vazhdojnë në pajtim me dispozitat e këtij
ligji.
Neni 29
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për borxh publik.
Neni 30
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Бр. 139 - Стр. 13

4314.
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 ИГРИТЕ НА СРЕЌА И
ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
игрите на среќа и за забавните игри,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 септември 2014 година.

Бр. 07- 3507/1
16 септември 2014 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 ИГРИТЕ
НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ
Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен
весник на Република Mакедонија“ брoj 27/14), во членот 14 и во членот 15 зборовите : „ до 1 октомври 2014
година ” се заменува со зборовите : „ до 1 јануари 2015
година ”.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR LOJËRA TË
FATIT DHE PËR LOJËRA ARGËTUESE
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
lojëra të fatit dhe për lojëra argëtuese ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 27/4), në nenin 14 dhe
në nenin 15 fjalët: "deri më 1 tetor 2014" zëvendësohen me
fjalët: "deri më 1 janar 2015".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Стр. 14 - Бр. 139
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4315.
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

Neni 2
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë Tekst të
spastruar të Ligjit për pagesë të rrogave në Republikën e
Maqedonisë.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do të zbatohet
me pagesën e rrogave për tetor 2014.
__________

Се прогласува Законот за изменување на Законот за
исплата на платите во Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 септември 2014 година.

4316.
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

Бр. 07- 3508/1
16 септември 2014 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 ИСПЛАТА
НА ПЛАТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за изменување на Законот за исплата на
платите во Република Македонија ("Службен весник на
Република Македонија" брoj 145/2012), членот 1 се
менува и гласи:
"Работодавачот утврденото право на плата во 2014
година може да го зголеми за 4% започнувајќи со исплатата за октомври 2014 година".
Член 2
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди Пречистен текст на Законот за исплата на платите во Република Македонија.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а
ќе се применува со исплатата на платите за октомври
2014 година.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PAGESË TË
RROGAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për pagesë të rrogave
në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 145/12), neni 1
ndryshohet si vijon:
"Punëdhënësi të drejtën e përcaktuar të rrogës në vitin
2014 mund ta zmadhojë për 4% duke filluar me pagesën
për tetor 2014”.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ НА ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 септември 2014 година.
Бр. 07- 3510/1
16 септември 2014 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 ПЛАТА И
ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ НА ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за изменување на Законот за плата и
други надоместоци на избрани и именувани лица во
Република Македонија ("Службен весник на Република
Македонија" брoj 145/12), членот 1 се менува и гласи:
"Платите на избраните и именуваните лица во Републиката во 2014 година може да се зголемат за 4%
започнувајќи со исплатата на платите за октомври 2014
година".
Член 2
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди Пречистен текст на Законот за плата и други надоместоци
на избрани и именувани лица во Република Македонија.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а
ќе се применува со исплатата на платите за октомври
2014 година.
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Бр. 139 - Стр. 15

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR RROGË DHE
KOMPENSIME TJERA TË PERSONAVE TË ZGJEDHUR
DHE TË EMËRUAR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për rrogë dhe
kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar
në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 145/12), neni 1
ndryshohet si vijon:
"Rrogat e personave të zgjedhur dhe të emëruar në
Republikë në vitin 2014 mund të rriten për 4% duke filluar
me pagesën e rrogave për tetor 2014”.
Neni 2
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë Tekst të spastruar
të Ligjit për rrogë dhe kompensime tjera të personave të
zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do të zbatohet
me pagesën e rrogave për tetor 2014.
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4317.
Врз основа на член 15 став 5 и член 71 став 2 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012,
25/2013, 137/2013 и 163/2013) Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 13.9.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на правното лице ЕВН
Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје, со
седиште во Скопје ул „11 – ти Октомври“ бр.9 за градежно земјиште евидентирано во Имотен лист бр. 1,
согласно Извод од Детален урбанистички план за плански опфат „Памучна станица“ Кавадарци 2010-2015,
општина Кавадарци бр.14-1073/2 од 06.03.2014 година
за изградба на 10 КВ трафостаница кое претставува :
- ГП бр.2.5 формирана од КП бр.12463/4, КО Кавадарци 2 со површина од 59 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7119/1
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4318.
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од
Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13,
137/13 и 163/13) Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 13.9.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со
непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за
дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври" бр.9, на градежното
земјиште евидентирано во Имотен лист бр. 26860 за
КО Битола согласно Деталниот урбанистички план
АРМ Четврт 1, Четврт 2, Четврт З за општина Битола
бр.07-1791/3 од 06.09.2010 година за изградба на објект
од јавен интерес Е2 – Комунална супрастуктура - трафостаница, кое претставува:
- дел од КП 17595/1 КО Битола со површина од 42 m2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник" на Република Македонија.
Бр. 42-7156/1
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4319.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и
15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.9.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА
ОПШТИНА БОГДАНЦИ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и за давање на трајно користење на дел од
недвижна ствар на општина Богданци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/2012).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7413/1
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4320.
Врз основа на член 17 - a од Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005,
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и
27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.9.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ
Член 1
Со оваа oдлука на општина Богданци се пренесува
во сопственост без надоместок недвижна ствар, зграда
со вкупна површина од 262м2, која се наоѓа на КП бр.
9016, КО Богданци, запишана во Имотен лист бр.
100373, сопственост на Република Македонија, и тоа:
- Деловен простор во зграда број 1, Влез 1, Кат
приземје со површина од 129 м2;
- Деловен простор во зграда број 1, Влез 1 Кат 1 со
површина од 121 м2;
- Помошни површини во зграда број 1, Влез 1, Кат
1 со површина од 12м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-7413/2
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4322.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
13.9.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ЗА
ПОТРЕБИТЕ НА НАРОДНИ КУЈНИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за труд и социјална политика
за потребите на народни кујни бр. 09 - 3768/1 од
9.9.2014 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-7650/2
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4321.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
13.9.2014 година, донесе

4323.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
13.9.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ
ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА
СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА-СКОПЈЕ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ
ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈУ Центар за стручно образование и обука –
Скопје, бр. 09-3767/1 од 9.9.2014 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за образование и наука, бр.094019/1.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".

Бр. 42-7650/1
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Бр. 42-7650/3
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4324.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
13.9.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ - ДРЖАВЕН
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за транспорт и врски - Државен инспекторат за транспорт бр. 09-3769/1 од 9.9.2014
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-7650/4
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4325.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
13.9.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА
КИЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Општина Кичево бр. 09-3765/1 од 9.9.2014
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-7650/5
13 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
4326.
Врз основа на член 5-б став 2 од Законот за детективската дејност („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 80/99, 66/07, 86/08, 51/11 и 164/13),
министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ
НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува програмата и начинот на полагање на стручниот испит.
Член 2
Стручниот испит се полага според Програмата за
полагање на стручниот испит (во натамошниот текст:
Програмата), која е дадена во прилог и е составен дел
на овој правилник.
Член 3
(1) Првиот дел од стручниот испит содржи најмалку по 10 прашања од секоја област согласно Програмата и се полага во траење од 30 минути за секоја од областите.
(2) Вториот дел од стручниот испит се полага во
траење од 60 минути.
(3) За спроведениот стручен испит се составува записник за секој кандидат поодделно, во кој се внесуваат: датумот и местото на полагање, личните податоци на кандидатот и оцена дали го положил или не го
положил стручниот испит за вршење на детективска
дејност.
(4) Записникот од ставот (3) на овој член го потпишуваат членовите на испитната комисија на Министерството за внатрешни работи.
Член 4
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за програмата и начинот на полагање на стручниот испит за вршење на детективска дејност и за составот на испитната комисија
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.41/00).
Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 5 декември 2014 година.
Бр. 12.1-63568/1
10 септември 2014 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
Прилог

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТА
Стручниот испит се полага по стручни предмети од
следниве области:
I. Статусни права на граѓаните
1.Устав на Република Македонија со сите амандмани

Стр. 18 - Бр. 139

нот

1.1 Основни слободи и права на човекот и граѓани-

1.2 Организација на државната власт
2. Закон за внатрешни работи
2.1 Општи одредби
2.2 Организација и надлежност на Министерството
2.3Статус и посебни должности и овластувања на
работниците во Министерството
2.3Одговорност
3.Закон за полиција
3.1Организација на полицијата
3.2Полициски овластувања
4.Закон за пријавување на живеалиштето и
престојувалиштето на граѓаните
4.1 Живеалиште на граѓанинот
4.2 Престојувалиште на граѓанинот
5.Закон за матичен број
5.1 Значење на матичниот број
6.Закон за странците
6.1 Услови за влез во Република Македонија
6.2 Престој на странци
6.3 Визи
6.4 Патни и други исправи на странци
6.5 Протерување и присилно отстранување на
странци
7.Закон за патните исправи на државјаните на
Република Македонија
7.1 Видови на патни исправи
7.2Неиздавање односно одземање на патна исправа
8.Закон за оружјето
8.1 Видови на оружје
8.2Набавување и поседување на оружје и муниција
8.3Начин на постапување со оружјето и муницијата
8.4Поништување и одземање на дозволата за
оружје
9.Закон за семејството
9.1Брак и развод на брак
9.2Родителско право
9.3Издржување
9.4Имотно правни односи
9.5Постапка пред суд
10.Закон за заштита на личните податоци
10.1 Општи одредби
10.2Обработка на личните податоци
10.3 Права на субјектите на личните податоци
10.4 Тајност на заштита на обработката на личните
податоци
10.5 Пренос на лични податоци во други држави
10.6 Давање на лични податоци на корисниците
II.Јавен ред
1.Закон за прекршоците против јавниот ред и мир
1.1. Прекршоците против јавниот ред и мир
1.2 Надлежен орган за изрекување на прекршочни
санкции
2. Закон за јавните собири
2.1 Услови за одржување на јавен собир
2.2 Должности на организаторот на јавниот собир
2.3 Прекинување на одржување на јавен собир
3. Закон за прекршоците
3.1 Поим за прекршок и органи надлежни за водење
прекршочна постапка
3.2 Прекршочни санкции и посебни прекршочни
мерки
3.3 Застареност
3.4 Постапка за порамнување и посредување
3.4 Поведување и тек на судска постапка
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4. Закон за организација и работа на органите на
државната управа
4.1 Организација, видови и надлежност
4.2 Функции на органите на државната управа
4.3 Надзор
4.4 Раководење и меѓусебни односи
4.5 Акти на органите на државната управа
5. Закон за општата управна постапка
5.1 Начела на управната постапка
5.2 Надлежност
5.3 Странка и нејзино застапување
5.4 Заеднички претставник и полномошник
5.5 Комуницирање на органите и странките и доставување
5.6 Постапка до донесување на решение
5.7 Докажување
5.8 Решение и правни средства
5.9 Извршување
III.Казнено право
1. Кривичен законик
1.1 Кривично дело
1.2 Пресметливост
1.3 Умисла и небрежност
1.4 Кривични дела кои се гонат по службена должност
1.5 Кривични дела кои се гонат по приватна тужба
2.Закон за кривичната постапка
1.1 Начела
1.2 Субјекти
1.3 Јавен обвинител и правосудна полиција
1.4 Жртва, оштетен и приватен тужител
1.5. Обвинет и брaнител
1.6 Процесни дејствија
1.7 Рокови и трошоци
1.8 Одлуки (донесување и соопштување)
1.9 Имотно правно барање
1.10 Доставиување писмена и разгледување на
списи
1.11 Извршување на одлуки
1.12 Процесни дејствија за обезбедување на лица и
имот
1.13 Доказни стредства и посебни истражни мерки
1.14 Предистражна и истражна постапка
1.15 Обвинување
1.16 Главна расправа и пресуда
1.17 Жалба и вонредни правни лекови
1.18 Донесување на пресуда врз основа на спогодба
на јавен обвинител и осомничен
1.19 Медијација
1.20 Казнен налог
1.21 Посебни постапка
IV. Заштита на лица и имот
1. Закон за детективска дејност
1.1. Поим на детективска дејност
1.2. Услови за издавање на лиценца за вршење на
детективска дејност
1.3. Права и должности н априватниот детектив
1.4. Услови и начин на вршење на детективската
дејност
2. Закон за приватно обезбедување
2.1. Општи одредби
2.2. Услови за издавање на лиценца за приватно
обезбедување
2.3 Права и должности на правните лица и работниците кои вршат приватно обезбедување
2.4. Комора на Република Македонија за приватно
обезбедување
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V. Криминалистика
1. Основни криминалистички начела
2. Начини на дознавање за постоење на кривични
дела
3. Главни прашања на криминалистика
4. Начело на брзина и изненадување
5. Начело на темелност, упорност и објективност
6. Начело на дискретност, чување на службено
тајна
7. Заседа
8. Рација
9.Тактика на откривање и користење на тајно договарање помеѓу криминалците
10. Увид
11. Траги од крв
12. Микро-траги, пронаоѓање, прибирање
13. Траги од огнено оружје
14. Траги од моторни возила
15. Траги од папиларни линии
16. Траги од палевини
17. Методика на расветлување на кривично дело
кражба
18. Методика на откривање, истражување и разјаснување на измами
19. Методика на откривање, истражување и разјаснување на разбојништва
20 Методика на откривање, истражување и разјаснување на убиства
21. Методика на откривање, истражување и разјаснување на
самоубиства
22. Вештачење на ракопис и потпис
23. Претрес на стан и други простории, како и на
возила-планирање и такт
ЛИТЕРАТУРА:
- Криминалистичка тактика
- Криминалистичка техника
- Криминалистичка методика
(од кој било автор)
VI. Криминологија и психологија
1. Криминологија
1.1 Имотен криминалитет
1.2 Кражби и ситни кражби
1.3 Измами
1.4 Имотни деликти на штета на уметнички дела,
споменици и културни добра
1.5 Измама на потрошувачот
1.6 Интерни кражби и проневери
1.7 Разбојништво
1.8 Корупција
2. Психологија
1.1 Одбранбени механизми
1.2 Предрасуди
1.3 Ставови
1.4 Халоефект
ЛИТЕРАТУРА:
- Криминологија
- Психологија
(од кој било автор)
Правни извори за полагање на стручниот испит се сите измени и дополнувања на прописите содржани во
Програмата, кои ќе влезат во сила по влегувањето во сила
на овој правилник до денот на полагање на испитот.

Бр. 139 - Стр. 19

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
4327.
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 26.8.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Димонце, која е во надлежност на
одржување на Одделение за катастар на недвижности
Кратово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Димонце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Димонце.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-15523/1
26 август 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
4328.
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 26.8.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горно Средоречје, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на
недвижности Oxрид.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горно Средоречје, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската
општина Горно Средоречје.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-15524/1
26 август 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
4329.
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

Стр. 20 - Бр. 139

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 26.8.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чифлик, која е во надлежност на
одржување на Одделение за катастар на недвижности
Штип.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чифлик, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Чифлик.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-15525/1
26 август 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
4330.
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 26.8.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сачево, која е во надлежност на
одржување на Одделение за катастар на недвижности
Струмица.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сачево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Сачево.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.

18 септември 2014

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Драгоево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Драгоево.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-15527/1
26 август 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
4332.
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 26.8.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Селце, која е во надлежност на
одржување на Одделение за катастар на недвижности
Штип.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци
од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Селце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Селце.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-15528/1
26 август 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
4333.
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

Бр. 09-15526/1
26 август 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

4331.
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

На ден 26.8.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Танатарци, која е во надлежност
на одржување на Одделение за катастар на недвижности Штип.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Танатарци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Танатарци.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 26.8.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Драгоево, која е во надлежност на
одржување на Одделение за катастар на недвижности
Штип.

Бр. 09-15529/1
26 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

18 септември 2014

4334.
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 26.8.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Љубинци, која е во надлежност
на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крива Паланка.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Љубинци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Љубинци.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-15530/1
26 август 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
4335.
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 26.8.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Аранѓел-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на
недвижности Кичево.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Аранѓел-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската
општина Аранѓел-Вон-град.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 139 - Стр. 21

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 26.8.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долани, која е во надлежност на
одржување на Одделение за катастар на недвижности
Штип.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Долани.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-15532/1
26 август 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
4337.
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 26.8.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Арачиново, која е во надлежност
на одржување на Центар за катастар на недвижности
Скопје.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Арачиново, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Арачиново .
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-15533/1
26 август 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
4338.
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

Бр. 09-15531/1
26 август 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

4336.
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

На ден 26.8.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лојане-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на
недвижности Куманово.

Стр. 22 - Бр. 139

18 септември 2014

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лојане-Вон-град, престануваат да важат
аналогните катастарски планови за катастарската општина Лојане-Вон-град.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.

4341.
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

Бр. 09-15534/1
26 август 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

4339.
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 26.8.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Голема Црцорија, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на
недвижности Крива Паланка.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Голема Црцорија, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската
општина Голема Црцорија.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-15535/1
26 август 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
4340.
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 26.8.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Џепиште, која е во надлежност на
одржување на Одделение за катастар на недвижности
Дебар.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Џепиште, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Џепиште.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-15536/1
26 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

На ден 26.8.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Житоше, која е во надлежност на
одржување на Одделение за катастар на недвижности
Крушево.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Житоше, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Житоше.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-15537/1
26 август 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
4342.
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 26.8.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Подвис, која е во надлежност на
одржување на Одделение за катастар на недвижности
Крушево.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Подвис, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Подвис.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-15538/1
26 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.
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4343.
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 26.8.2014 година се става во примена базата на
податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Јудово, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Јудово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Јудово.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-15539/1
26 август 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
4344.
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 26.8.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чанаклија, која е во надлежност
на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струмица.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чанаклија, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Чанаклија.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-15540/1
26 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО
4345.
Врз основа на член 136 став (7) и (8), член 138 став
(6), член 139 став (2) и член 144, од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12 и 42/14), директорот на Агенцијата за цивилно
воздухопловство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ВОЗДУХОПЛОВНОТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА
ВОЗДУХОПЛОВИ
1. Општи одредби
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот на
вршење на обуката за стекнување на стручна оспособеност и посебните услови во однос на потребниот кадар
за обука, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење на организациите
или центрите за обука на воздухопловно-техничкиот
персонал за одржување на воздухоплови, формата, содржината, евиденцијата, начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за работа на организациите и центрите за обука, начинот на
спроведување на вонредната проверка, условите за
стекнување на дозволите, формата, содржината, рокот
на важење, начинот на издавање, продолжување, промена, суспендирање, евиденцијата и видот на дозволите и критериуми, начин и постапка за признавањето на
завршена обука и програми за обука, положени испити,
стекнати дозволи и овластувања во странство на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови.
Член 2
Поимите „Заедница“, “Право на Заедницата“,
„Службен весник на Заедницата“, “Превозник на заедницата“, “Аеродром во заедницата“, “Земји-членки“ и
“Договор за Европска Заедница“ употребени во ЕУ Регулативата 2042/2003 дадена во Прилог 1 кој е составен
дел на овој правилник и ЕУ Регулативата 216/2008 која
се прифаќа и директно се применува, а кои се преземени согласно Анекс I од Мултилатералната спогодба за
основање на Европската заедничка воздухопловна област („Службен весник на Република Македонија“ бр.
27/07 и 98/09), ќе се читаат во согласност со точките 2
и 3 од Анексот II на таа спогодба.
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Член 3
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
1) „Валидација“ е постапка за признавање на странска дозвола при која што странската дозвола се прифаќа како еквивалентна на националната дозвола.
2) „Конверзија“ е постапка за признавање на странска дозвола при која што странската дозвола се прифаќа како основа за издавање на национална дозвола, а со
тоа се презема одговорноста за надзор и компетентност
на имателот на дозволата.
3) „ЈАR (Joint Aviation Requirements)“ се заеднички
правила на Здружени воздухопловни власти.
2. Стручно оспособување
Член 4
(1) Стручно оспособување на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови во
Република Македонија можат да вршат организации
или центри за обука на воздухопловно-технички персонал за одржување на воздухоплови овластени од
Агенцијата за цивилно воздухопловство (во натамошниот текст: Агенцијата).
(2) Oрганизациите или центрите за обука на воздухопловно-технички персонал за одржување на воздухоплови од став (1) на овој член спроведуваат одобрени курсеви за основна обука и обука за тип, испити и
издаваат потврда за завршена обука.
Член 5
(1) Начинот на вршење на обуката за стекнување на
стручна оспособеност и посебните услови во однос на
потребниот кадар за обука, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење на
организациите или центрите за обука на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови, се утврдени во Анекс III, Дел 66, оддел А и
Анекс IV, дел 147, оддел А на ЕУ Регулативата
2042/2003 дадена во Прилог 1 на овој правилник.
(2) Одредбите од Анекс IV, дел 147, оддел А на ЕУ
Регулативата 2042/2003 соодветно се применуваат на
начинот на вршење на обуката за стекнување на стручна оспособеност и посебните услови во однос на потребниот кадар за обука, опремата и другите посебни
услови неопходни за безбедно и уредно работење на
организациите или центрите за обука на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплов од член 1 став (2) точка (а) и Анекс II на EУ Регулативата 216/2008.
(3) Прифатливите практики и начини за задоволување на условите за стручно оспособување, проверки,
дозволи и овластувања на воздухопловно-техничкиот
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персонал за одржување на воздухоплови се дадени во
Прифатливите начини на усогласување (Accetable
Means of Compliance – AMC) и Насоките (Guidance
Material – GM) на EASA, кои се прифаќаат и директно
се применуваат.
Член 6
(1) Стручното оспособување за стекнување на дозволи и овластувања за воздухопловно-технички персонал за одржување на воздухоплови се изведува според
програми одобрени од Агенцијата.
(2) Измените и/или дополнувањата на програмите
од став (1) на овој член се одобруваат согласно постапката по која се одобрени програмите, освен во случај
на помали промени кои се однесуваат на секојдневните
операции.
Член 7
Формата, содржината, евиденцијата, начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за работа на организациите или центрите за
обука се утврдени во Анекс IV, Дел 147, оддел Б на ЕУ
Регулативата 2042/2003 дадена во Прилог 1 на овој
правилник.
3. Вонредни проверки
Член 8
(1) Вонредна проверка спроведува Агенцијата, врз
основа на предлог мерките од инспекциски записник и
решение за суспензија на дозвола и/или овластување на
воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на
воздухоплови.
(2) Агенцијата донесува решение за вонредна проверка со кое се определува начинот и времето на спроведување на вонредната проверка и се доставува на лицето на кое се однесува вонредната проверка.
(3) Вонредната проверка на стручна способност се
спроведува за определени предмети од теорискиот
и/или практичниот дел на испитот за стекнување на
дозвола и/или овластување.
(4) Во случај на успешно завршена вонредна проверка, Агенцијата со решение го повлекува решението
за суспензија од став (1) на овој член.
(5) Во случај на неуспешно завршена вонредна проверка, Агенцијата донесува решение за продолжување
на суспензијата и за спроведување на континуирано оспособување согласно одредбите на овој правилник.
(6) Доколку лицето на кое му е изречена суспензија
не се јави на вонредната проверка или неуспешно го
заврши континуираното оспособување од став (5) на
овој член, Агенцијата со решение ја повлекува дозволата, односно овластувањето.
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4. Дозвола и овластување на воздухопловно-техничкиот персонал
Член 9
(1) Дозволата и/или овластувањата за воздухопловно-технички персонал за одржување на воздухоплови ги издава Агенцијата доколку се исполнети условите пропишани во Анекс III, Дел 66, оддел А на ЕУ Регулативата 2042/2003 дадена во Прилог 1 на овој правилник.
(2) Формата, содржината, рокот на важење, начинот
на издавање, продолжување, обновување, промена,
суспендирање, видот и евиденцијата на дозволите и овластувањата се утврдени во Анекс III, Дел 66, оддел Б
на ЕУ Регулативата 2042/2003 дадена во Прилог 1 на
овој правилник.
Член 10
Прифатливите практики и начини за задоволување
на условите за стручно оспособување, проверки, дозволите и овластувањата на воздухопловно-техничкиот
персонал за одржување на воздухоплови се дадени во
Прифатливите начини на усогласување (Accetable
Means of Compliance – AMC) и Насоките (Guidance
Material – GM) на EASA, кои се прифаќаат и директно
се применуваат.
Член 11
(1) Овластувањата за тип на воздухоплов, кои не
можат да се стекнат во организација или центар за обука одобрен согласно Анекс IV, Дел 147 на ЕУ Регулативата 2042/2003 се впишуваат во дозволата за воздухопловно-технички персонал за одржување на воздухоплови во точката XIII НАЦИОНАЛНИ ПРАВА.
(2) Овластувањата за тип на воздухоплов можат да
се стекнат со полагање на теоретски и практичен дел
од испит по предходно одобрена програма од страна на
Агенцијата согласно член 136 став (4) од Законот за
воздухопловство.
5. Критериуми, начин и постапка
за признавање
Член 12
(1) Завршена обука, програми за обука и положени
испити за стекнување на дозвола или овластување за
воздухопловно-технички персонал за одржување на
воздухоплови во странство се признаваат од страна на
Агенцијата доколку во постапка се утврди дека се
спроведени согласно програма која како минимум ги
задоволува барањата пропишани во Анекс III, Дел 66,
оддел А на ЕУ Регулативата 2042/2003 дадена во Прилог 1 на овој правилник.
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(2) По исклучок од став (1) на овој член завршена
обука, програми за обука и положени испити за стекнување на овластување за тип на воздухоплов во Македонија или во странство, кое не може да се стекне во организација или центар за обука одобрен согласно
Анекс IV, Дел 147 на ЕУ Регулативата 2042/2003 дадена во Прилог 1 на овој правилник, се признаваат од
страна на Агенцијата доколку се утврди дека се спроведени согласно програма која како минимум ги задоволува барањата пропишани во Анекс 1 на Меѓународната конвенција за цивилно воздухопловство (Чикашка
конвенција).
Член 13
(1) Дозволата и/или овластувањата за воздухопловно-технички персонал за одржување на воздухоплови издадена согласно Анекс III, Дел 66, оддел А на ЕУ
Регулативата 2042/2003 (во натамошниот текст: Дел 66
дозвола) од земја членка на ЕУ се признава без дополнителни услови и процедури освен ако се утврди дека
државата што ја издала таа дозвола не ги задоволува
условите за стандардизација во поглед на примената на
оваа регулатива или дека таа дозвола е отповикана или
суспендирана од националната воздухопловна власт на
таа земја членка на ЕУ.
(2) По исклучок од став (1) на овој член доколку
имателот на Дел 66 дозвола стекната во странство е
државјанин или лице со регулиран престој во Република Македонија може да се стекне со Дел 66 дозвола која ја издава Агенцијата по спроведена постапка за признавање – конверзија.
(3) Дел 66/JAR 66 дозвола која е издадена од држава потписничка на Мултилатералната спогодба за основање на Европската заедничка воздухопловна област
која не е земја членка на ЕУ и дозвола и/или овластување за воздухопловно-технички персонал за одржување
на воздухоплови кои се издадени согласно Анексот 1
на Меѓународната конвенција за цивилно воздухопловство од страна на земја членка на Меѓународната организација за цивилно воздухопловство (ICAO) може да
се признаат во постапка за признавање – валидација.
Член 14
(1) Лицето кандидат за признавање на завршена
обука и програми за обука, положени испити, стекната
дозвола и овластувања во странство поднесува барање
до Агенцијата.
(2) Кон барањето за признавање на завршена обука
во странство согласно член 11 на овој правилник се
доставуваат следните документи:
- доказ дека организацијата или центарот за обука е
овластена од националната цивилна воздухопловна
власт;
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- доказ дека обуката за стекнување на дозвола или
овластување е завршена согласно Анекс III, Дел 66, оддел А на ЕУ Регулативата 2042/2003, односно Анекс 1
на Меѓународната конвенција за цивилно воздухопловство за овластување за тип на воздухоплов, кое не може да се стекне во организација или центар за обука
одобрен согласно Анекс IV, Дел 147 на ЕУ Регулативата 2042/2003 дадена во Прилог 1 на овој правилник;
- програма по која е завршена наведената обука,
одобрена од националната воздухопловна власт и
- доказ за уплатени административна такса и надоместок за признавање согласно Тарифникот на Агенцијата.
(3) Со барањето за признавање - валидација на дозвола и/или овластување на воздухопловно-техничкиот
персонал за одржување на воздухоплови стекнати во
странство согласно член 12 став (3) на овој правилник
се доставуваат следните документи:
- важечки документ за идентификација (пасош);
- важечка дозвола и/или овластување на воздухопловно-технички персонал за одржување на воздухоплов во оригинал;
- потврда за неосудуваност не постара од шест месеци и
-доказ за уплатени административна такса и надоместок за признавање согласно Тарифникот на Агенцијата.
(4) Признавањето од став (3) на овој член може да
се изврши со важност до шест месеци со можност за
продолжување за уште шест месеци.
(5) Кон барањето за признавање - конверзија на дозвола и/или овластување на воздухопловно-техничкиот
персонал за одржување на воздухоплови издадена во
странство, за издавање на соодветна македонска дозвола и/или овластување за воздухопловно-технички персонал за одржување на воздухоплови ги доставува
следните документи:
- важечки документ за идентификација (пасош);
- државјанство на Република Македонија или дозвола за регулиран престој;
- важечка дозвола и/или овластување на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплов издадена согласно Анекс III, Дел 66, оддел А на ЕУ
Регулативата 2042/2003 дадена во Прилог 1 на овој
правилник и
- доказ за уплатени административна такса и надоместок за признавање според Тарифникот на Агенцијата.
(6) Кога е поднесено барање за признавање на дозвола и/или овластување на воздухопловно-техничкиот
персонал за одржување на воздухоплови, Агенцијата
може од воздухопловните власти кои ги издале дозво-
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лата и/или овластувањето, односно уверението за организација или центар за обука да побара потврда за нивна веродостојност и за стандардите според кои се издадени.
(7) Агенцијата врши увид во доставената документација за исполнетост за критериумите за признавање
на завршената обука, односно дозволи и овластувања
стекнати во странство и надзор на организацијата или
центарот за обука.
(8) Доколку се утврди дека се исполнети критериумите за признавање, Агенцијата донесува решение со
кое се признава завршената обука, односно за признавање - валидација на дозволата и/или овластувањето за
воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на
воздухоплов или му се издава дозвола и/или овластување за воздухопловно-технички персонал за одржување
на воздухоплов во зависност од тоа какво барање е
поднесено.
(9) Доколку се утврди дека не се исполнети критериумите за признавање, Агенцијата донесува решение
со кое се одбива барањето за признавање.
6. Преодни и завршни одредби
Член 15
Лицата кои се стекнале со дозвола за воздухопловен механичар за одржување на воздухоплов, мотор,
елиса и опрема на воздухоплов (тип II) издадени од
страна на Агенцијата треба најдоцна до 31.03.2015 да
поднесат барање за конверзија на дозволата во Дел 66
дозвола согласно Правилата за конверзија дадени во
Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник и Извештајот за конверзија во Дел 66 дозволи донесен од
Агенцијата согласно Анекс III, Дел 66 на ЕУ Регулативата 2042/2003 дадена во Прилог 1 на овој правилник.
Член 16
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозолите и овластувањата на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови („Службен весник на Република Македонија“
бр. 21/13).
Член 17
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-651/7
12 септември 2014 година
Скопје

Директор на Агенција
за цивилно воздухопловство,
д-р Дејан Мојсоски, с.р.
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____________________
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4346.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 9
став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13) на ден 16.9.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-72/13 од 6.9.2013 година, објавено во „Службен весник на
Република Македонија“ бр.124/13, на Друштвото за инженеринг и обновливи извори ПАНЕРГИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-72/13
16 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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Вредност на договорот

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
4347.
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/2002), член
2 став 2 и член 9 став 2 алинеја 2 од Законот за меѓуопштиска соработка („Службен весник на РМ” бр. 79/09),
Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка на општина Сопиште бр. 07-3547/1 од 29.10.2013 година и Одлука за воспоставување на меѓуопштинска
соработка на Кисела Вода бр. 07-141/10 од 15.11.2013
година, се склучува следниот
ДОГОВОР
ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА

Член 3
Договорните страни се согласни надоместокот за
извршената работа да го платат подеднакво односно
секоја од договорните страни ќе плати половина од
вкупниот износ на средства за извршената работа.
Плаќањето ќе се врши по извршена работа, доставена завршна ситуација, потпишан градежен дневник и
градежна книга.
Рок, место и начин на извршување
Член 4
Извршувањето на работите од страна на изведувачот ќе се врши по издаден налог од страна на општина
Кисела Вода.
Преодни и завршни одредби

Склучен на ден 2.9.2014 година, помеѓу:
1. Општина Кисела Вода, претставувана од Градоначалникот Билјана Беличанец-Алексиќ од една страна
како прва договорна страна (во понатамошниот текст
на договорот прва договорна страна) и
2. Општина Сопиште, претставувана од Градоначалникот Стефче Трпковски од друга страна како втора
договорна страна (во понатамошниот текст на договорот втора договорна страна).
Предмет на договорот
Член 1
Предмет на овој договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу двете договорни општини
за реализирање на предметнара работа, реконструкција
на патот Теферич-Сопиште.
Член 2
Двете договорни страни се договорија изборот на
фирма, изведувач на работите да го изврши општина
Кисела Вода и истата склучи договор во име и сметка на
двете општини со избраната фирма, издаде налог за отпочнување со работа и ја следи изведбата на работите.

Член 5
Измени и дополнувања на одредбите на овој договор ќе се вршат со Анекс кон овој договор.
Член 6
Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу
договорните страни, доколку спорот не се разреши
спогдбено, ќе се решава пред надлежениот суд Скопје 2.
Член 7
Овој договор е составен во 6 (шест) еднакви примероци од кои 2 (два) се за давателот на услугата, 2 (два)
за корисникот на услугата, 1 (еден) за објавување во
„Службен весник на РМ” и 1 (еден) за Министерство за
локална самоуправа.
Член 8
Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето од страна на двете договорни страни.
Бр. 08-2615/1
10 септември 2014 година
Скопје

Бр. 08-2610/1
4 септември 2014 година
Сопиште

Општина Кисела Вода
Општина Сопиште
Градоначалник,
Градоначалник,
Билјана Беличанец-Алексиќ, с.р. Стефче Трпковски, с.р.

www.slvesnik.com.mk
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Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТА Р ДООЕЛ, Скопје.
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