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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
703.
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 РАБОТНИТЕ
ОДНОСИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 февруари 2016 година.
Бр. 08-880/1
9 февруари 2016 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 РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Член 1
Во Законот за работните односи („Службен весник
на Република Македонија" број 62/2005, 106/2008,
161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10,
47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14,
20/15, 33/15, 72/15 и 129/15), во член 191 по ставот (2)
се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Образецот на барањето од ставот (1) на овој
член го пропишува министерот надлежен за работите
од областа на трудот во согласност со министерот за
информатичко општество и администрација.”
Член 2
Во членот 192 став (1) по зборот „решение“ се додаваат зборовите: „во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето од членот 191 став (1) од овој
закон.“
Член 3
Во членот 213-а зборовите: „министерот надлежен“
се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.
Член 4
Во член 213-в по ставот (4) се додава нов став (5),
кој гласи:
„(5) Образецот на барањето од ставот (1) на овој
член го пропишува министерот надлежен за работите
од областа на трудот во согласност со министерот за
информатичко општество и администрација.”
Член 5
Во членот 213-г став (2) зборовите: „Министерот
надлежен” се заменуваат со зборовите: „Министерството надлежно”, а точката на крајот од реченицата се
брише и се додаваат зборовите: „во рок од 15 дена од
денот на донесувањето на предлогот на Комисијата.“
Во ставот (3) по зборот „жалба“ се додаваат зборовите: „во рок од 15 дена од денот на приемот на решението“.

Член 6
Во членот 258-а став (9) зборовите: „на начин пропишан од министерот надлежен за работите од областа
на трудот” се заменуваат со зборовите: „согласно со
Законот за општата управна постапка”.
Член 7
Во членот 266 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на службеното
лице, ако не донесе решение за утврдување на репрезентативност во рок од 15 дена од денот на донесувањето
на предлогот на Комисијата (член 213 -г став 2).
Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „ставот
(1)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1) и (2).“
Член 8
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се
донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 9
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MARRËDHËNIE PUNE
Neni 1
Në Ligjin për marrëdhënie pune ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 62/2005, 106/2008,
161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10,
47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14,
20/15, 33/15, 72/15 dhe 129/15) në nenin 191 pas
paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
"(3) Formularin e kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni
e përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e punës
në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe
Administratës."
Neni 2
Në nenin 192 në paragrafin (1) pas fjalës "aktvendim"
shtohen fjalët: "në afat prej 15 ditësh nga dita e
parashtrimit të kërkesës nga neni 191 paragrafi (1) i këtij
ligji."
Neni 3
Në nenin 213-a fjalët: "ministri kompetent"
zëvendësohen me fjalët: "ministria kompetente".
Neni 4
Në nenin 213-v pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri
(5) si vijon:
"(5) Formularin e kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni
e përcakton ministri kompetent për punët nga sfera e punës
në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe
Administratës."
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Neni 5
Në nenin 213-g në paragrafin (2) fjalët: "Ministri
kompetent"
zëvendësohen me
fjalët:
"Ministria
kompetente", kurse pika në fund të fjalisë shlyhet dhe
shtohen fjalët: "në afat prej 15 ditësh nga dita e miratimit të
propozimit të Komisionit."
Në paragrafin (3) pas fjalës "ankesë" shtohen fjalët: "në
afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit".
Neni 6
Në nenin 258-a në paragrafin (9) fjalët: "në mënyrën e
përcaktuar nga ministri kompetent për punët nga sfera e
punës" zëvendësohen me fjalët: "në pajtim me Ligjin për
procedurë të përgjithshme administrative".
Neni 7
Në nenin 266 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2)
si vijon:
"Gjobë në shumë prej 25 deri më 50 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit zyrtar, nëse nuk miraton aktvendim për
përcaktimin e reprezentativitetit në afat prej 15 ditësh nga
dita e miratimit të propozimit të Komisionit (neni 213-g
paragrafi 2).
Në paragrafin (2), i cili bëhet paragraf (3), fjalët: "paragrafi
(1)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (1) dhe (2)".
Neni 8
Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 9
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin me të
cilin kanë filluar.
Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do
të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 124/15).
_________
704.
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 ПЕНЗИСКОТО
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 февруари 2016 година.
Бр. 08-881/1
9 февруари 2016 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 ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија”
брoj 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14,
113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15,
147/15, 154/15, 173/15 и 217/15), во членот 11 став (2)
по зборот „осигуреник“ се става запирка и се додаваат
зборовите: „образецот на кој се поднесува барањето и
потребната документација“.
Член 2
Во член 12 по ставот (3) се додава нов став (4), кој
гласи:
„(4) Образецот на барањето од ставот (2) на овој
член и потребната документација за продолжено осигурување ги пропишува министерот за труд и социјална
политика во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“
Член 3
Членот 17 се менува и гласи:
„Образецот на барањето и потребната документација за задолжително пензиско и инвалидско осигурување врз основа на инвалидност и телесно оштетување ги
пропишува министерот за труд и социјална политика
во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“
Член 4
Во член 112 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:
„(3) Утврдување на стаж на осигурување со зголемено траење од ставот (1) на овој член се врши по поднесено барање од осигуреникот до филијалата на Фондот според местото на осигурување.
(4) Образецот на барањето од ставот (3) на овој
член и потребната документација за утврдување на
стаж на осигурување со зголемено траење ги пропишува министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“
Член 5
Во член 117 по ставот 1 се додаваат два нови става
(2) и (3), кои гласaт:
„2) Исплата на посмртната помош од ставот (1) на
овој член се врши по поднесено барање до филијалата
на Фондот од лицето кое извршило плаќање на трошоците за погреб.
(3) Образецот на барањето од ставот (2) на овој
член и потребната документација за исплата на посмртна помош ги пропишува министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“
Член 6
Во членот 124 став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „во електронска форма.“.
По ставот 1 се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Евиденцијата на податоците од ставот (1) на
овој член содржи придонеси за членовите на задолжителните пензиски фондови од обврзниците за плаќање
на придонес за пензиско и инвалидско осигурување,
пренос на придонесите на членовите на задолжителните пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови, извршен пренос на придо-
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несите, индивидуални сметки на членовите од која се
гледа состојбата на придонесите уплатени за членовите
во секој задолжителен пензиски фонд и редовни збирни извештаи на барање на Агенцијата за супервизија на
капиталното финансирано пензиско осигурување заради извршување на нејзините функции.“
Член 7
Во член 125 по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кои гласат:
„(5) Утврдувањето на својство на осигуреник за лицата од ставот (4) точки 2), 3) и 5) на овој член се врши
по поднесно барање.
(6) Образецот на барањето од ставот (5) на овој
член и потребната документација за утврдување на
својство на осигуреник на лицата од ставот (4) точки
2), 3) и 5) на овој член ги пропишува министерот за
труд и социјална политика во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“
Ставот (5) станува став (7).
Ставот (6) кој станува став (8) се менува и гласи:
„(8) Доколку лицата од ставот (4) точки 2), 3) и 5)
на овој член не поднесат пријава, својството на осигуреник го утврдува Фондот по службена должност врз
основа на податоци од надлежни институции дека лицата ги исполнуваат условите за утврдување на својство на осигуреник, во рок од 15 дена од денот на добивањето на податоците.“
Член 8
Во член 126 по ставот (2) се додава нов став (3), кој
гласи:
„(3) Образецот на барањето од ставот (1) на овој
член и потребната документација за остварување на
право на старосна пензија, семејна пензија, инвалидска
пензија, паричен надоместок за телесно оштетување,
барањето и потребната документација за утврдување
на инвалидност и образецот на предлогот од ставот (2)
на овој член ги пропишува министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“
Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4),
(5), (6) и (7).
Член 9
Во член 128 по ставот (2) се додава нов став (3), кој
гласи:
„(3) Образецот на барањето од ставот (1) на овој
член и потребната документација за промени на состојбата во инвалидноста и телесното оштетување на осигуреникот ги пропишува министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“
Член 10
По членот 131 се додава нов член 131-а, кој гласи:
„Член 131-а
(1) Комисијата за оцена на работната способност
води евиденција на донесен наод, оцена и мислење од
членот 130 став (1) од овој закон, согласно со Законот
за општата управна постапка, која содрж лични податоци за осигуреникот, стручна подготовка на осигуреникот, работно место или професија, гранка на дејноста во којашто работи, назив на работодавачот, анамнеза, медицинска документација користена при донесување на наодот, оценката и мислењето, објективна состојба на осигуреникот при прегелдот, дијагноза на бо-
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лест со шифра на болест според МКБ-10, оцена и мислење за работаната способност, причина на инвалидност, процент на инвалидност, датум на настаната инвалидност или телесно оштетување и потреба од контролен преглед со датум на контролен преглед.
(2) Комисијата за ревизија на наод, оцена и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа води евиденција на извршена ревизија
од членот 131 од овој закон, согласно со Законот за општата управна постапка, која содржи реден број и број
на предмет, датум на доставување на предметот, име и
презиме на осигуреникот, матичен број на осигуреникот; мислење дадено во постапка на ревизија, датум на
решавање на предметот во постапка на ревизија, односно наод, оцена и мислење од Комисијата за оцена на
работната способност или Комисијата за задолжителен
контролен преглед.“
Член 11
Во членот 132 став (1) бројот „60“ се заменува со
бројот „30“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Решение за правата од пензиското и инвалидското осигурување со примена на одредбите на договори за социјално осигурување донесува Фондот, најдоцна во рок од 90 дена од денот на поднесување на барањето.“
Ставот (3) станува став (4).
Член 12
Во член 132-а по ставот (5) се додава нов став (6),
кој гласи:
„(6) Одделението за ревизија од ставот (2) на овој
член води евиденција согласно со Законот за општата
управна постапка за предметите по кои е извршена ревизија која содржи назив на филијалата која го донела
решението, видот на правото, предмети по кои е извршена ревизија, предмети по кои решението е потврдено, предмети по кои решението не е потврдено заради погрешна примена на законските и подзаконските
акти и решенија по кои што предметите се вратени, односно не се потврдени заради доставување на потребни
докази.“
Член 13
Членот 133 се брише.
Член 14
Во членот 160 став (1) точка 6) во алинејата 4 сврзникот „или“ се брише.
Алинејата 5 се брише.
Член 15
Во член 185 по ставот (1) се додава нов став (2), кој
гласи:
„(2) За сместување во домовите и становите за живеење од ставот (1) на овој член корисникот на пензија
поднесува барање до филијалата или деловница на
Фондот според местото на живеење.“
Во ставот (2) кој станува став (3) точката на крајот
од реченицата се заменува со запирка и се додаваат
зборовите: „образецот на барањето од ставот (2) на
овој член и потребната документација.“.
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Фондот води евиденција за распределба на домовите и становите за живеење согласно со Законот за
општата управна постапка која содржи поднесени ба-
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рања за сместување во домовите и становите за живеење, донесени одлуки и резултати од секоја електронска распределба на домовите и становите за живеење
на корисниците на пензија.“
Член 16
По членот 185 се додава нов член 185-а ,кој гласи:
„Член 185-а
(1) Комисијата од членот 185 став (4) од овој закон
во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето
за сместување во домовите и становите за живеење го
разгледува барањето и донесува известување за исполнетост на условите за сместување во домовите и становите за живеење.
(2) Против известувањето од ставот (1) на овој член
подносителот на барањето има право на приговор до
Фондот во рок од осум дена од денот на приемот на известувањето.“
Член 17
Во членот 207 став (2) се менува и гласи:
„Уверението од ставот (1) на овој член се издава во
рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето.”
Ставот (3) се менува и гласи:
“Образецот на барањето за издавање на уверение за
податоци внесени во матичната евиденција го пропишува министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за информатичко општество и
администрација.“
Ставот (4) се менува и гласи.
„Против уверението од ставот (2) на овој член, осигуреникот има право на приговор до Фондот во рок од
осум дена од денот на приемот на уверението.“
Ставовите (5) и (6) се бришат.
Член 18
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се
донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 19
Започнатите постапки до денот на започнувањето
на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 20
Одредбите од членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16 и 17 од овој закон ќе започнат да се
применуваат со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот
141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).
Член 21
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 SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR
Neni 1
Në Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 98/12,
166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14,
160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15,
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154/15, 173/15 dhe 217/15) në nenin 11 në paragrafin (2)
pas fjalës “ i siguruar” vendoset presje dhe shtohen fjalët:
“formular me të cilin paraqitet kërkesa dhe dokumentacioni
i nevojshëm.”
Neni 2
Në nenin 12 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4),
si vijon:
“(4) Formularin e kërkesës nga paragrafi (2) të këtij
neni dhe dokumentacionin e nevojshëm për sigurimin e
vazhduar i përcakton ministri i Punës dhe Politikës Sociale
në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe
Administratës”.
Neni 3
Neni 17 ndryshon si vijon:
“Formularin e kërkesës dhe dokumentacionin e
nevojshëm për sigurim të detyrueshëm pensional dhe
invalidor në bazë të invaliditetit dhe dëmtimit trupor i
përcakton ministri i Punës dhe Politikës Sociale në pajtim
me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës.”
Neni 4
Në nenin 112 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të
rinj (3) dhe (4) si vijojnë:
“(3) Përcaktimi i stazhit të sigurimit me kohëzgjatje të
zmadhuar nga paragrafi (1) të këtij neni kryhet pas
kërkesës së paraqitur nga i siguruari te filiali i Fondit në
bazë të vendit të sigurimit.
(4) Formularin e kërkesës nga paragrafi (3) të këtij neni
dhe dokumentacionin e nevojshëm për përcaktimin e
stazhit të personit të siguruar me kohëzgjatje të zmadhuar i
përcakton ministri i Punës dhe Politikës Sociale në pajtim
me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës.”
Neni 5
Në nenin 117 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të
rinj (2) dhe (3) si vijon:
“(2) Pagesa e ndihmës pas vdekjes nga paragrafi (1) të
këtij neni kryhet pas kërkesës së paraqitur në filialin e
Fondit nga personi i cili ka kryer pagesën e shpenzimeve
për varrim.
(3) Formularin e kërkesës nga paragrafi (2) të këtij neni
dhe dokumentacionin e nevojshëm për pagesën e ndihmës
pas vdekjes i përcakton ministri i Punës dhe Politikës
Sociale në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe
Administratës”.
Neni 6
Në nenin 124 në paragrafin (1) pika shlyhet dhe
shtohen fjalët: “në formë elektronike”.
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
“(2) Evidenca e të dhënave nga paragrafi (1) të këtij
neni përmban:
kontribute për anëtarët e fondit të
detyrueshëm pensional nga obligimet për pagesën e
kontributeve për sigurim pensional dhe invalidor,
transferime të kontributeve të anëtarëve të fondeve të
detyrueshme pensionale në llogaritë e fondeve të
detyrueshme pensionale, transferime të kryera të
kontributeve, llogari individuale të anëtarëve nga i cili
shihet gjendja e kontributeve të paguara për anëtarët në
secilin fond të detyrueshëm pensional dhe raporte të
rregullta përmbledhëse me kërkesë të Agjencisë për
Supervizion të Sigurimit Pensional me Financim Kapital
për shkak të realizimit të funksioneve të saj.”
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Neni 7
Në nenin 125 pas paragrafit (4) shtohen dy paragraf të
rinj (5) dhe (6) si vijon:
"(5) Përcaktimi i cilësisë së personit të siguruar për
personat nga paragrafi (4) pikat 2), 3) dhe 5) të këtij neni,
kryhet pas parashtrimit të kërkesës.
(6) Formularin e kërkesës nga paragrafi (5) të këtij neni
dhe dokumentacionin e nevojshëm për përcaktimin e
cilësisë së personit të siguruar nga paragrafi (4) pikat 2), 3)
dhe 5) të këtij neni i përcakton ministri i Punës dhe
Politikës Sociale në pajtim me ministrin e Shoqërisë
Informatike dhe Administratës.“
Paragrafi (5) bëhet paragraf (7).
Paragrafi (6) i cili bëhet paragraf (8) ndryshon si vijon:
“(8) Nëse personat nga paragrafi (4) pikat 2), 3) dhe 5)
të këtij neni nuk paraqesin fletëparaqitje, cilësinë e personit
të siguruar e konstaton Fondi me detyrë zyrtare në bazë të
të dhënave nga institucione kompetente se personat i
plotësojnë kushtet për përcaktimin e cilësisë së personit të
siguruar, në afat prej 15 ditë nga dita e marrjes së të
dhënave."

(2) Komisioni për revizionin e konstatimit, vlerësimit
dhe mendimit për përcaktimin e invaliditetit, respektivisht
për punë mban evidencë mbi revizionin e kryer të nenit
131 të këtij ligji, në pajtim me Ligjin për procedurë të
përgjithshme administrative, e cila përmban: numrin rendor
dhe numrin e lëndës, datën e parashtrimit të lëndës, emri
dhe mbiemri i të siguruarit, numri amë i personit të
siguruar, mendimi i dhënë në procedurën e revizionit, data
e zgjidhjes së lëndës në procedurën për revizion,
respektivisht konstatim, vlerësim dhe mendim të
Komisionit për vlerësimin e aftësisë për punë ose
Komisionit për kontroll ekzaminues të detyrueshëm.“

Neni 8
Në nenin 126 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3),
si vijon:
“(3) Formularin e kërkesës nga paragrafi (1) të këtij
neni dhe dokumentacionin e nevojshëm për realizimin e të
drejtës për pensionin e moshës, pensionin familjar,
pensionin invalidor, kompensim me para për dëmtim
trupor, kërkesën dhe dokumentacionin e nevojshëm për
përcaktimin e invaliditetit dhe formularin e propozimit nga
paragrafi (2) të këtij neni i përcakton ministri i Punës dhe
Politikës Sociale në pajtim me ministrin e Shoqërisë
Informatike dhe Administratës."
Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (4), (5),
(6) dhe (7).

Neni 12
Në nenin 132-a pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri
(6), si vijon:
“(6) Seksioni për revizion nga paragrafi (2) të këtij
neni, mban evidencë në pajtim me Ligjin për procedurë të
përgjithshme kontestimore për lëndët për të cilat është
kryer revizionin i cili përmban: emërtimin e filialit i cili ka
miratuar aktvendimin, llojin e të drejtës, lëndët për të cilat
është kryer revizioni, lëndët për të cilat është konfirmuar
aktvendimi, lëndët për të cilat nuk është konfirmuar
aktvendimi për shkak të zbatimit të gabuar të akteve ligjore
dhe nënligjore dhe aktvendime për të cilat lëndët janë
kthyer, respektivisht nuk janë konfirmuar për shkak të
dorëzimit të provave të nevojshme.”

Neni 9
Në nenin 128 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3),
si vijon:
“(3) Formularin e kërkesës nga paragrafi (1) të këtij
neni dhe dokumentacionin e nevojshëm për ndryshimin e
gjendjes së invaliditetit dhe dëmtimit trupor të personit të
siguruar i përcakton ministri i Punës dhe Politikës Sociale
në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe
Administratës. “
Neni 10
Pas nenit 131 shtohet nen i ri 131-a, si vijon:
“Neni 131-a
“(1) Komisioni për vlerësimin e aftësisë për punë mban
evidencë mbi konstatimin e miratuar, vlerësimin dhe
mendimin nga neni 130 paragrafi (1) të këtij ligji, në pajtim
me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative, i
cili përmban: të dhëna personale për të siguruarin,
përgatitja profesionale e të siguruarit, vendi i punës ose
profesioni, dega e veprimtarisë në të cilën punon, emri i
punëdhënësit, anamneza, dokumentacioni mjekësor i
shfrytëzuar gjatë miratimit të konstatimit, vlerësimit dhe
mendimit, gjendja objektive e të siguruarit gjatë kontrollit,
diagnoza e sëmundjes me shifër të sëmundjes, sipas MKB10, vlerësim dhe mendim për aftësinë për punë, shkaku i
invaliditetit, përqindja e invaliditetit, data e shkaktimit të
invaliditetit ose dëmtimi trupor dhe nevoja për kontroll me
datën e ekzaminimit kontrollues.

Neni 11
Në nenin 132 në paragrafin (1) numri “60”
zëvendësohet me numrin “30”.
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
“(3) Aktvendim për të drejtat e sigurimit pensional dhe
invalidor me zbatimin e dispozitave të marrëveshjeve për
sigurim social miraton Fondi, më së voni në afat prej 90
ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës.”
Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).

Neni 13
Neni 133 shlyhet.
Neni 14
Në nenin 160 paragrafi (1) pika 6) në alinenë 4 fjala
“ose” shlyhet.
Alineja 5 shlyhet.
Neni 15
Në nenin 185 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
si vijon:
“(2) Për vendosje në shtëpitë dhe banesat për jetesë nga
paragrafi (1) të këtij neni shfrytëzuesi i pensionit paraqet
kërkesë te filiali ose dega e Fondit sipas vendit të jetesës. “
Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (3) pika në fund
të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët:
“formularin e kërkesës nga paragrafi (2) të këtij neni dhe
dokumentacionin e nevojshëm.”
Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (4) dhe (5).
Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:
“(6) Fondi mban evidencë për shpërndarjen e shtëpive
dhe banesave për jetesë në pajtim me Ligjin për procedurë
të përgjithshme administrative, e cila përmban: kërkesat e
paraqitura për vendosje në shtëpitë dhe banesat për jetesë,
vendime të marra dhe rezultate nga secila shpërndarje
elektronike e shtëpive dhe banesave për jetesë të
shfrytëzuesve të pensionit."
Neni 16
Pas nenit 185 shtohet nen i ri 185-a, si vijon:
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“Neni 185-a
(1) Komisioni nga neni 185 paragrafi (4) nga ky ligj në
afat prej 30 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës për
vendosje në shtëpitë dhe banesat për jetesë e shqyrton
kërkesën dhe miraton njoftim për plotësimin e kushteve për
vendosje në shtëpitë dhe banesat për jetesë.
(2) Kundër njoftimit nga paragrafi (1) i këtij neni
parashtruesi i kërkesës ka të drejtë për kundërshtim te
Fondi në afat prej tetë ditë nga dita e pranimit të njoftimit.”
Neni 17
Në nenin 207 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Dëshmia nga paragrafi (1) i këtij neni lëshohet në afat
prej 15 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës.
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
“Formularin e kërkesës për lëshimin e dëshmisë për të
dhëna të futura në evidencën e amzës e përcakton ministri i
Punës dhe Politikës Sociale në pajtim me ministrin e
Shoqërisë Informatike dhe Administratës.“
Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
“Kundër dëshmisë nga paragrafi (2) i këtij neni, i
siguruari ka të drejtë për kundërshtim te Fondi në afat prej
tetë ditë nga dita e pranimit të dëshmisë.”
Paragrafët (5) dhe (6) shlyhen.
Neni 18
Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 19
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të
cilit kanë filluar.
Neni 20
Dispozitat nga nenet 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 , 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16 dhe 17 të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen me
fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurën e përgjithshme
administrative në pajtim me nenin 141 të Ligjit për
procedurën e përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).
Neni 21
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
_________
705.
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 ИНВАЛИДСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за инвалидски организации,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 февруари 2016 година.
Бр. 08-882/1
9 февруари 2016 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 ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Член 1
Во Законот за инвалидски организации („Службен
весник на Република Македонија“ број 89/2008, 59/12,
23/13 и 150/15), во членот 11 став 1 зборот „писмено“
се брише.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Образецот на барањето од ставот 1 на овој член го
пропишува министерот за труд и социјална политика.“
Ставот 2 станува став 3.
Член 2
Во членот 12 став 1 во воведната реченица зборовите: „писменото барање“ се заменуваат со зборот „барањето“.
Во точката 2 точката на крајот на реченицата се
брише и се додаваат зборовите: „согласно со членот 10
од овој закон“.
Во ставот 3 зборовите: „со членот 11 став 1 од овој
закон“ се заменуваат со зборовите: „Законот за општата управна постапка.“.
Член 3
Во членот 13 став 1 зборот „Министерот“ се заменува со зборот „Министерството“, а точката на крајот
на речениците се брише и се додаваат зборовите: „во
рок од осум дена од денот на доставување на мислењето на Комисијата“.
Ставот 3 се менува и гласи:
„Комисијата од ставот 1 на овој член го изготвува
мислењето за стекнување статус на инвалидска организација во рок од осум дена од денот на добиеното мислење од Националното координативно тело за еднакви
права на лицата со инвалидност во Република Македонија и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.”
Член 4
Во членот 14 став 1 зборот „Министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.
Член 5
Во членот 21 став 1 зборот „писмено“ се брише.
По ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои
гласат:
„Образецот на барањето од ставот 1 на овој член го
пропишува министерот за труд и социјална политика.
Министерството за труд и социјална политика со
решение одлучува за доделување на статус на национална инвалидска организација, врз основа на претходно мислење на Комисијата од членот 13 став 1 од овој
закон, во рок од осум дена од денот на доставување на
мислењето на Комисијата.
Комисијата од членот 13 став 1 од овој закон го изготвува мислењето за стекнување статус на национална
инвалидска организација во рок од осум дена од денот
на добиеното мислење од Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во
Република Македонија и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.“
Ставот 2 станува став 5.
Член 6
Во член 36 по ставот 2 се додава нов став 3, кој
гласи:
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„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службното лице во Министерството за труд и социјална политика доколку не постапи во рокот од членовите 13 став 1 и 21 став 3 од овој закон.”

Бр. 27 - Стр. 9

Член 8
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената од овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

“Formularin për kërkesën nga paragrafi 1 të këtij neni e
përcakton ministri i Punës dhe Politikës Sociale.
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale me aktvendim
vendos për ndarjen e statusit të organizatës nacionale
invalidore, në bazë të mendimit paraprak të marrë nga
Komisioni nga neni 13 paragrafi 1 të këtij ligji, në afat prej
tetë ditë nga dita e parashtrimit të mendimit të Komisionit.
Komisioni nga neni 13 paragrafi 1 i këtij neni e
përpilon mendimin për fitimin e statusit të organizatës
invalidore nacionale në afat prej tetë ditë nga dita e marrjes
së mendimit nga Trupi Koordinues Nacional për të Drejta
të Barabarta të Personave me Invaliditet në Republikën e
Maqedonisë dhe Këshillit Nacional të Organizatave
Invalidore në Maqedoni.”
Paragrafi 2 bëhet paragraf 5.

Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).
__________

Neni 6
Në nenin 36 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si
vijon:
“Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në
kundërvlerë të denarit do t’i shqiptohet për kundërvajtje
personit zyrtar të autorizuar në Ministrinë e Punës dhe
Politikës Sociale nëse nuk vepron në afatin nga neni 13
paragrafi 1 dhe neni 21 paragrafi 3 të këtij ligji."

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ORGANIZATA INVALIDORE

Neni 7
Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të
miratohet në afat prej 30 ditë nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.

Член 7
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се
донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.

Neni 1
Në Ligjin për organizata invalidore ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 89/2008, 59/12, 23/13
dhe 150/15) në nenin 11 në paragrafin 1 fjala “shkrim”
shlyhet.
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:
“Formularin për kërkesën nga paragrafi 1 të këtij neni e
përcakton ministri i Punës dhe Politikës Sociale."
Paragrafi 2 bëhet paragraf 3.
Neni 2
Në nenin 12 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët:
“kërkesa me shkrim" zëvendësohet me fjalën "kërkesa".
Në pikën 2 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen
fjalët : “në pajtim ne nenin 10 të këtij ligji”.
Në paragrafin 3 fjalët: “me nenin 11 paragrafi 1 të këtij
ligji” zëvendësohet me fjalët: “Ligji për procedurë të
përgjithshme administrative."
Neni 3
Në nenin 13 në paragrafin 1 fjala “Ministri”
zëvendësohet me fjalën “Ministria” ndërsa pika në fund të
fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: “në afat prej tetë ditë nga
dita e parashtrimit të mendimit të Komisionit".
Paragrafi 3 ndryshon si vijon:
“Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni e përpilon
mendimin për fitimin e statusit të organizatës invalidore në
afat prej tetë ditë nga dita e marrjes së mendimit nga Trupi
Koordinues Nacional për të Drejta të Barabarta të
Personave me Invaliditet në Republikën e Maqedonisë dhe
Këshillit Nacional të Organizatave Invalidore në
Maqedoni.”
Neni 4
Në nenin 14 në paragrafin 1 fjala “Ministri”
zëvendësohet me fjalën “Ministria”.
Neni 5
Në nenin 21 në paragrafin 1 fjala “shkrim”, shlyhet.
Në paragrafin 1 shtohen tre paragrafë të rinj 2, 3 dhe 4
, si vijon:

Neni 8
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin me të
cilin kanë filluar.
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" ndërsa do
të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 124/15).
__________
706.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 февруари 2016 година.
Бр. 08-884/1
9 февруари 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
Член 1
Во Законот за заштита на децата („Службен весник
на Република Македонија” број 23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15, 25/15, 150/15 и 192/15), во член 41 по
ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат:
„(7) Овластеното службено лице од центарот за социјална работа кое ја води постапката од ставот (6) на
овој член е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето за остварување на право за заштита
на децата, по службена должност да побара документација за која субјектот од ставот (5) на овој член води
службена евиденција.
(8) Овластеното службено лице од ставот (5) на овој
член од кој е побарана документацијата од ставот (7)
на овој член е должно да ја достави бараната документација во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
Ставот (7) станува став (9).
Во ставот (8) кој станува став (10) зборовите: „ставот (2)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (3)“.
Член 2
Во членот 42 став (1) се менува и гласи:
„(1) По барање за остварување, односно продолжување на правото за заштита на децата од членот 6 од
овој закон, освен за правото од точката 5, решава центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на
кое подносителот на барањето има живеалиште во рок
од 60 дена од денот на приемот на барањето, за еднократна парична помош за новороденче решава центарот
надлежен за подрачјето на кое мајката има постојано
место на живеење во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето и за родителски додаток за дете решава центарот надлежен за подрачјето на кое мајката има
постојано место на живеење во рок од 60 дена од денот
на приемот на барањето.“
Во ставот (2) зборот „министерот“ се заменува со
зборот „министерството“.
Членот 46 се брише.

Член 3

Член 4
Во членот 120 ставови (2) и (3) зборовите: „или АПТИС (АPTIS)-најмалку ниво A2 (A2)“ се бришат.
Член 5
По членот 195 се додава нов член 195-а, кој гласи:
„Член 195-а
(1) Евиденција за корисниците на парични права од
заштита на децата содржи податоци за остварено право на:
- детски додаток,
- посебен додаток,
- еднократна прична помош за новороденче и
- родителски додаток за дете.
(2) Евиденцијата како и базата на податоци за корисниците на правата за заштита на децата од став (1)
на овој член содржи податоци за единствен матичен
број, пол, возраст, адреса на живење и други податоци
за корисникот и членовите на неговото семејство, а кои
се однесуваат за утврдување особено на личниот, материјалниот, здравствениот и социјалниот статус.

(3) Евиденцијата како и базата на податоци на корисниците на услуги во установите за деца содржи податоци за децата опфатени во установите за деца
(ЕМБГ, презиме, татково име и име на детето, датум и
место на раѓање, припадност на заедница, адреса, место на живеење, податоци за здравствениот статус на детето); родителите односно старателите на децата корисници на услугите во установите за деца (сродство
со детето, име и презиме, ЕМБГ, датум и место на раѓање, пол, припадност на заедница, адреса и место на
живеење, контакт телефон, мејл адреса, степен на образование), како и за вработените во установите за деца
(ЕМБГ, презиме, татково име и име на вработениот,
пол, припадност на заедница, датум и место на раѓање,
адреса и место на живеење, општина, државјанство,
вид и степен на образование, последно завршено училиште/факултет, претходно работно искуство, категорија на вработен, работно место, контакт телефон,
мејл адреса, датум на вработување, датум на престанок
на работен однос, инвалидност, ФЗО подрачна единица, ПИОМ број, основ за престанок на работен однос, статус на вработен) .
(4) Евиденцијата и базата на податоци од ставот
(3) на овој член се води со цел унапредување на процесите и процедурите потребни за управување со човечки
ресурси, финансиите и инфраструктурата во установите за деца, обезбедување на навремени, конзистентни,
целосни и точни податоци што ќе претставуваат поддршка на процесот на донесување на одлуки, спроведување на политики и планирање на реформи во дејноста, обезбедување на податоци за електронско водење на педагошката евиденција и документација.
(5) Во прибирањето, обработката, користењето, размената и чувањето на податоците за корисниците од
ставовите (2) и (3) на овој член се применуваат одредбите од законот со кој се уредува заштитата на личните
податоци.“
Член 6
Во член 226 по ставот (4) се додаваат два нови
ставa (5) и (6), кои гласат:
„(5) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од центарот за социјална работа
кое ја води постапката, ако:
- не ги прибави доказите во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 41 став (7));
- не одлучи по барањето во рок од 60 дена, односно
во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето
(член 42 став (1)) и
(6) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се
побарани доказите и податоците ако не ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот
на приемот на барањето (член 41 став (8)).”
Член 7
Во членот 228 став (1) во алинејата (1) зборот „став
(4)“ се брише.
Член 8
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
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Член 9
Одредбите од членовите 1, 2, 3, 5 и 6 од овој закон,
ќе започнат да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број
124/15).
Член 10
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 MBROJTJE TË FËMIJËVE
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje të fëmijëve ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15, 25/15, 150/15 dhe 192/15), në nenin 41 pas
paragrafit (6) shtohen dy paragrafë të rinj (7) dhe (8) si
vijojnë:
"(7) Personi i autorizuar zyrtar nga qendra për punë
sociale i cili e udhëheq procedurën nga paragrafi (6) i këtij
neni është i detyruar që në afat prej tre ditësh nga dita e
pranimit të kërkesës për realizimin e të drejtës për mbrojtje
të fëmijëve, me detyrë zyrtare të kërkojë dokumentacion
për të cilën subjekti nga paragrafi (5) i këtij neni mban
evidencë zyrtare.
(8) Personi i autorizuar zyrtar nga paragrafi (5) i këtij
neni nga i cili është kërkuar dokumentacion nga paragrafi
(7) i këtij neni është i detyruar që ta dorëzojë
dokumentacionin e kërkuar në afat prej tre ditësh nga dita e
pranimit të kërkesës."
Paragrafi (7) bëhet paragraf (9).
Në paragrafin (8) i cili bëhet paragraf (10) fjalët:
"paragrafi (2)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (3)".
Neni 2
Në nenin 42 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"(1) Me kërkesë për realizimin, përkatësisht vazhdimin
e të drejtës për mbrojtjen e fëmijëve nga neni 6 i këtij ligji,
përveç për të drejtën nga pika 5, vendos qendra për punë
sociale kompetente për rajonin në të cilin parashtruesi i
kërkesës ka vendbanim në afat prej 60 ditësh nga dita e
pranimit të kërkesës, për ndihmë të njëhershme monetare
për foshnjë të porsalindur vendos qendra kompetente për
rajonin në të cilin e ëma ka vendbanim të përhershëm në
afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës dhe për
shtesë prindërore për fëmijë vendos qendra kompetente për
rajonin në të cilin e ëma ka vendbanim të përhershëm në
afat prej 60 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës."
Në paragrafin (2) fjala "ministri" zëvendësohet me
fjalën "ministria".
Neni 3
Neni 46 shlyhet.
Neni 4
Në nenin 120 në paragrafët (2) dhe (3) fjalët: "ose
APTIS - së paku niveli A2" shlyhen.
Neni 5
Pas nenit 195 shtohet nen i ri 195-a si vijon:

"Neni 195-a
(1) Evidenca për shfrytëzuesin e të drejtave në para nga
mbrojtja e fëmijëve përmban të dhëna për të drejtën e
realizuar të:
- shtesës fëmijërore,
- shtesës së veçantë,
-ndihmës së njëhershme monetare për foshnjë të
porsalindur dhe
-shtesës prindërore për fëmijë.
(2) Evidenca si dhe baza e të dhënave për shfrytëzuesit
e të drejtave për mbrojtje të fëmijëve nga paragrafi (1) i
këtij neni, përmban të dhëna për numrin unik amë, gjininë,
moshën, adresën e banimit dhe të dhëna tjera për
shfrytëzuesin dhe anëtarët e familjes së tij, të cilat kanë të
bëjnë përcaktimin sidomos të statusit personal, material,
shëndetësor dhe social.
(3) Evidenca si dhe baza e të dhënave të shfrytëzuesve
të shërbimeve në institucionet e fëmijëve përmban të
dhënat për fëmijët e përfshirë në institucionet për fëmijë
(NUAQ, mbiemrin, emrin e babait dhe emrin e fëmijës,
datën dhe vendin e lindjes, përkatësinë e komunitetit,
adresën, vendin e jetesës, të dhëna për statusin shëndetësor
të fëmijës); prindërit ose kujdestarët e fëmijëve shfrytëzues
të shërbimeve në institucionet për fëmijë (lidhja farefisnore
me fëmijën, emri dhe mbiemri, NUAQ, data dhe vendi i
lindjes, gjinia, përkatësia e komunitetit,, adresa dhe vendi i
banimit, telefoni i kontaktit, adresa meil, shkalla e arsimit),
si dhe për të punësuarit në institucionet për fëmijë (NUAQ,
mbiemrin, emrin e babait dhe emrin e të punësuarit,
gjininë, përkatësinë e komunitetit, datën dhe vendin e
lindjes, adresën dhe vendin e qëndrimit, komunën,
shtetësinë, llojin dhe nivelin e arsimit, shkollën / fakultetin
e fundit të kryer, përvoja e mëparshme të punës, kategorinë
e të punësuarit, vendin e punës, telefonin e kontaktit,
adresën meil, datën e punësimit, datën e ndërprerjes së
marrëdhënies së punës, invaliditetin, njësinë rajonale të
FSSH, numrin SPIM, bazën e ndërprerjes së marrëdhënies
së punës, statusin e të punësuarit).
(4) Evidenca si dhe baza e të dhënave në paragrafin (3)
të këtij neni, mbahen me qëllim të avancimit të proceseve
dhe procedurave të nevojshme për menaxhim me burimet
njerëzore, financat dhe infrastrukturën në institucione për
fëmijë, sigurim të të dhënave të sakta në kohë, konzistente,
dhe të plota që do të paraqesin përkrahje të procesit të
miratimit të vendimeve, zbatim të politikave dhe
planifikim të reformave në veprimtari, sigurim të të
dhënave për mbajtje elektronike të evidencës pedagogjike
dhe dokumentacionit.
(5) Në grumbullimin, përpunimin, shfrytëzimin,
shkëmbimin dhe ruajtjen e të dhënave për shfrytëzuesit nga
paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni zbatohen dispozitat nga
ligji me të cilin rregullohet mbrojtja e të dhënave
personale.”
Neni 6
Në nenin 226 pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të
rinj (5) dhe (6), si vijojnë:
(5) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në
kundërvlere me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit të autorizuar zyrtar nga qendra për punë sociale e
cila e udhëheq procedurën, nëse:
- nuk i merr siguron në afat prej tre ditësh nga dita e
pranimit të kërkesës (neni 41 paragrafi (7));
- nuk vendos për kërkesën në afat prej 60 ditësh
përkatësisht në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të
kërkesës (neni 42 paragrafi 1)) dhe
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(6) Gjobë në shume prej 25 deri në 50 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit të autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent
nga i cili janë kërkuar dëshmitë dhe të dhënat, nëse nuk i
dorëzon dëshmitë dhe të dhënat e kërkuara në afat prej tre
ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 41 paragrafi
(8))."
Neni 7
Në nenin 228 paragrafi (1) në alinenë (1) fjala
"paragrafi (4)" shlyhet.
Neni 8
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
te këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të
cilit kanë filluar.
Neni 9
Dispozitat e neneve 1, 2, 3, 5 dhe 6 të këtij ligji do
fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 124/15).
Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________
707.
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 АГЕНЦИИТЕ ЗА
ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за агенциите за привремени вработувања,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 февруари 2016 година.
Бр. 08-885/1
9 февруари 2016 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 АГЕНЦИИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕНИ
ВРАБОТУВАЊА
Член 1
Во Законот за агенциите за привремени вработувања („Службен весник на Република Македонија” број
49/2006, 102/2008, 145/10, 136/11, 13/13, 35/14, 98/15 и
147/15), во членот 9 став 3 во првата реченица зборот
“писмено” и втората реченица се бришат.

По ставот 3 се додаваат четири нови ставови 4, 5, 6
и 7, кои гласат:
„Образецот на барањето од ставот 3 на овој член за
издавање на лиценца го пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот.
Овластеното службено лице од министерството
надлежно за работите на трудот кое ја води постапката
е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето по службена должност да ги прибави доказите
и податоците потребни за докажување на исполнетоста
на условите од членот 5 став 1 алинеја 3 од овој закон.
Овластеното службено лице од надлежниот јавен
орган од кој се побарани доказите и податоците од ставот 5 на овој член е должно да ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот 3 на овој член.
Овластеното службено лице од ставот 5 на овој
член е должно да одлучи во рок од 60 дена од денот на
приемот на барањето од ставот 3 на овој член.”
Ставовите 4, 5 и 6 стануваат ставови 8, 9 и 10.
Во ставот 7 кој станува став 11 точката на крајот на
реченицата се брише и се додаваат зборовите: „согласно со Законот за општата управна постапка и истата
содржи реден број, назив на агенцијата за привремени
вработувања, основач, адреса на агенцијата за привремени вработувања, важност на лиценцата, електронска
пошта, веб страницата и тип на лиценца.”
Членот 9-а се брише.

Член 2

Член 3
Во членот 19 по ставот 2 се додаваат два нови ставови 3 и 4, кои гласат:
„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службеното лице од министерството надлежно за
работите од областа на трудот кое ја води постапката,
ако:
- по службена должност не ги прибави доказите и
податоците потребни за докажување на исполнетоста
на условите од членот 5 став 1 алинеја 3 од овој закон
во рок од три дена од денот на приемот на барањето
(член 9 став 5),
- не одлучи по барањето за издавање на лиценца во
рок од 60 дена од денот на приемот на барањето (член
9 став 7).
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службеното лице од надлежниот јавен орган од кој
се побарани доказите и податоците, ако не ги достави
бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 9 став 6).”
Ставот 3 станува став 5.
Член 4
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 5
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
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Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR
AGJENCITË PËR PUNËSIME TË PËRKOHSHME
Neni 1
Në Ligjin për Agjencitë për punësime të përkohshme
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
49/2006, 102/2008, 145/10, 136/11, 13/13, 35/14, 98/15
dhe 147/15), në nenin 9 në paragrafin 3 në fjalinë e parë
fjala "shkrim” dhe fjalia e dytë shlyhen.
Pas paragrafit 3 shtohen katër paragrafë të rinj 4,5,6
dhe 7 si vijojnë:
“Formularin e kërkesës nga paragrafi 3 të këtij neni për
lëshimin e licencës e përcakton ministri kompetent për
çështjet nga sfera e punës.
Personi zyrtar i autorizuar nga ministria kompetente për
çështjet e punës i cili e mban procedurën është i obliguar
në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të kërkesës me
detyrë zyrtare t’i sigurojë provat dhe të dhënat e nevojshme
për dëshmimin e plotësimit të kushteve nga neni 5
paragrafi 1 alineja 3 të këtij ligji.
Personi zyrtar i autorizuar nga organi kompetent publik
nga i cili janë kërkuar provat dhe të dhënat nga paragrafi 5
të këtij neni është i obliguar t’i dërgojë provat dhe të
dhënat e kërkuara në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të
kërkesës nga paragrafi 3 të këtij neni.
Personi zyrtar i autorizuar nga paragrafi 5 të këtij neni
është i obliguar të vendosë në afat prej 60 ditë nga dita e
pranimit ë kërkesës nga paragrafi 3 të këtij neni."
Paragrafët 4,5 dhe 6 bëhen paragrafë 8, 9 dhe 10.
Në paragrafin 7 i cili bëhet paragraf 11 pika në fund të
fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "në pajtim me Ligjin për
procedurë të përgjithshme administrative dhe e njëjta
përmban numër rendor, emrin e agjencisë për punësime të
përkohshme, themeluesin, adresën e agjencisë për
punësime të përkohshme, vlefshmërinë e licencës, postë
elektronike, ueb faqen dhe tipin e licencës.”
Neni 2

Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë
të denarit do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të
autorizuar të organit publik kompetent nga i cili janë
kërkuar provat dhe të dhënat, nëse nuk i paraqet provat dhe
të dhënat e kërkuara në afat prej tre ditëve nga dita e
pranimit të kërkesës (neni 9 paragrafi 6)."
Paragrafi 3 bëhet paragraf 5.
Neni 4
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 5
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të
cilit kanë filluar.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do
të fillojnë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë “ numër 124/15).
_________
708.
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 ВРАБОТУВАЊЕ
НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 февруари 2016 година.
Бр. 08-886/1
9 февруари 2016 година
Скопје

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

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

Neni 9-a shlyhet.
Neni 3
Në nenin 19 pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të
rinj 3 dhe 4, si vijon:
“Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në
kundërvlerë të denarit do t’i shqiptohet për kundërvajtje
personit të autorizuar të ministrisë kompetente për çështjet
nga sfera e punës i cili e mban procedurën, nëse:
- me detyrë zyrtare nuk i siguron provat dhe të dhënat e
nevojshme për dëshmimin e plotësimit të kushteve nga
neni 5 paragrafi 1 alineja 3 të këtij ligji në afat prej tre
ditëve nga dita e pranimit të kërkesës (neni 9 paragrafi 5),
- nuk vendos në lidhje me kërkesën për lëshimin e
licencës në afat prej 60 ditë nga dita e pranimit të kërkesës
(neni 9 paragrafi 7).

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА
Член 1
Во Законот за вработување на инвалидни лица
(„Службен весник на Република Македонија” број
44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008,
161/2008, 99/2009, 136/11, 129/15 и 147/15), по членот 2
се додава нов член 2-а, кој гласи:
„Член 2-а
Барањето за утврдување на инвалидност од членот
2 став (3) од овој закон се поднесува до филијалата на
Фондот според местото на живеење на барателот.
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Решение за утврдување на инвалидност донесува
надлежната филијала на Фондот врз основа на наодот
донесен од Комисијата за оцена на работната способност на Фондот, во рок од 45 дена од денот на поднесување на барањето.
Комисијата за оцена на работната способност на
Фондот е должна да го изготви и да го достави наодот
најдоца во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.
Против решението од ставот (2) на овој член подносителот на барањето има право на жалба до Министерството за труд и социјална политика, во рок од 15
дена од денот на приемот на решението.
Во постапка за решавање за правата и обврските
кои произлегуваат од овој закон се применуваат прописите за општата управна постапка.
Образецот на барањето од ставот (1) на овој член и
потребната документација за утврдување на инвалидност ги пропишува министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за информатичко
општество и администрација.“
Член 2
Членот 16 се менува и гласи:
„Инвалидно лице кое самостојно врши дејност како
трговец-поединец, заштитно друштво и друго правно
лице, поднесува барање за доделување на средства од
Посебниот фонд до Управниот одбор на Агенцијата.
Образецот на барањето од ставот (1) на овој член и
потребната документација за доделување на средства
од Посебниот фонд ги пропишува министерот за труд
и социјална политика во согласност со министерот за
информатичко општество и администрација.
Управниот одбор на Агенцијата донесува решение
за доделување на средствата од Посебниот фонд по
поднесено барање од ставот (1) на овој член во рок од
90 дена од денот на поднесеното барање.
Против решението од ставот (3) на овој член подносителот на барањето има право на жалба до Министерството за труд и социјална политика, во рок од осум
дена од денот на приемот на решението.
При одлучување за доделување на средствата од
Посебниот фонд Управниот одбор ги зема во предвид
посебните услови за вработување и адаптација на работните места кои треба да се создадат, како и опремата во зависност од техничко-технолошкиот процес кои
треба да се обезбедат заради подобрување на условите
за вработување и работа на инвалидното лице.
На правно лице кое не е заштитно друштво, може
да му се доделат средства од Посебниот фонд за ново
вработено инвалидно лице од членот 2 став (1) од овој
закон на неопределено време и адаптација на работно
место на кое ќе работи инвалидното лице.
На заштитно друштво може да му се доделат средства од Посебниот фонд за нововработено инвалидно
лице од членот 2 став (1) од овој закон на неопределено време, адаптација на работно место на кое работи
инвалидното лице и набавка на опрема.
На инвалидно лице од членот 2 став (1) од овој закон кога самостојно врши дејност како трговец поединец може да му се доделат средства од Посебниот фонд
за негово вработување на неопределено време, адаптација на работното место на кое ќе работи и набавка на
опрема.“
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Член 3
По членот 17 се додава нов член 17-а, кој гласи:
„Член 17-а
Агенцијата води електронска евиденција согласно
со Законот за општа управна постапка за вработените
инвалидни лица согласно со овој закон, која содржи
податоци за начинот на вработување на инвалидното
лице, работодавецот каде лицето е вработено, период
за којшто се однесува вработувањето, видот на инвалидноста и други податоци.
Агенцијата води електронска евиденција согласно
со Законот за општа управна постапка за доделените
средства од Посебниот фонд која содржи податоци за
работодавецот на кој му се доделени средствата, видот
и основот на доделени средства, износ на доделените
средства и датум на исплата на средствата од Посебниот фонд.”
Член 4
Во членот 22 по став (4) се додаваат три нови става
5, 6 и 7, кои гласат:
„(5) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице, доколку не донесе решение во
рок од 45 дена од денот на приемот на членот 2-а став
(2) од овој закон.
(6) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противредност ќе им се изрече за прекршок на членовите
на Комисијата за оцена на работната способност, доколку не изготват и не достават наод во рок од 30 дена
согласно со членот 2-а став (3) од овој закон.
(7) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противредност ќе им се изрече за прекршок на членовите
на Управниот одбор доколку не донесат решение во
рокот согласно член 3 став (3) од овој закон.”
Член 5
Членот 24 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на членовите
на Управниот одбор на Агенцијата ако доделат средства спротивно од членот 16 ставови 5, 6, 7 и 8 од овој
закон.”
Член 6
Подзаконските акти чие донесување е утврдено со
овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на
влегувањето на сила од овој закон.
Член 7
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија” број 124/15).
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PUNËSIMIN E PERSONAVE INVALIDË
Neni 1
Në Ligjin për punësimin e personave invalidë (“ Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 44/2000,
16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008,
99/2009, 136/11, 129/15 dhe 147/15), pas nenit 2 shtohet
nen i ri 2- a, si vijon:
“Neni 2-a
Kërkesa për konstatimin e invaliditetit nga neni 2
paragrafi (3) të këtij ligji paraqitet në filialet e Fondit në
bazë të vendbanimit të kërkuesit.
Aktvendim për konstatimin e invaliditetit miraton filiali
kompetent i Fondit në bazë të konstatimit të miratuar nga
Komisioni për Vlerësimin e Aftësisë për Punë të Fondit, në
afat prej 45 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës.
Komisioni për vlerësimin e aftësisë për punë i Fondit
është i obliguar të përpilojë dhe ta paraqesë konstatimin më
së voni në afat prej 30 ditë nga dita e pranimit të kërkesës.
Kundër aktvendimit nga paragrafi (2) të këtij neni
parashtruesi i kërkesës ka të drejtë për ankesë te Ministria e
Punës dhe Politikës Sociale në afat prej 15 ditë nga dita e
pranimit të aktvendimit.
Në procedurën për zgjidhjen e të drejtave dhe
obligimeve të cilat rezultojnë nga ky ligj zbatohen
dispozitat për procedurë të përgjithshme administrative.
Formularin e kërkesës nga paragrafi (1) të këtij neni
dhe dokumentacionin e nevojshëm i përcakton ministri për
Punë dhe Politikë Sociale, në pajtim me ministrin për
Shoqëri Informatike dhe Administratë.“
Neni 2
Neni 16 ndryshon si vijon:
“Personi invalidor i cili në mënyrë të pavarur kryen
veprimtari si tregtar – individ, shoqëri e mbrojtur dhe
person tjetër juridik, paraqet kërkesë për ndarjen e mjeteve
nga Fondi i Veçantë te Këshilli Drejtues i Agjencisë.
Formularin e kërkesës nga paragrafi (1) të këtij neni
dhe dokumentacionin e nevojshëm për ndarjen e mjeteve
nga Fondi i Veçantë i përcakton ministri për Punë dhe
Politikë Sociale, në pajtim me ministrin për Shoqëri
Informatike dhe Administratë.
Këshilli Drejtues i Agjencisë miraton aktvendim për
ndarjen e mjeteve nga Fondi i Veçantë pas kërkesës së
paraqitur nga paragrafi (1) të këtij neni në afat prej 90 ditë
nga dita e parashtrimit të kërkesës.
Kundër aktvendimit nga paragrafi (3) të këtij neni
parashtruesi i kërkesës ka të drejtë për ankesë te Ministria e
Punës dhe Politikës Sociale në afat prej tetë ditë nga dita e
pranimit të aktvendimit.
Gjatë vendimmarrjes për ndarjen e mjeteve nga Fondi i
Veçantë, Këshilli Drejtues i merr parasysh kushtet e
veçanta për punësim dhe adoptimin e vendeve të punës të
cilat duhet të krijohen, si dhe pajisjen në varësi të procesit
teknik- teknologjik, të cilat duhet të sigurohen për
përmirësimin e kushteve për punësimin dhe punë të
personit me invaliditet.
Personit juridik i cili nuk është shoqëri e mbrojtur
mund ti ndahen mjete nga Fondi i Veçantë për punësim të
personit me invaliditet të sapopunësuar nga neni 2
paragrafi (1) të këtij ligji për kohë të pacaktuar dhe
adaptim i vendit të punës në të cilin do të punojë personi
me invaliditet.
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Shoqërisë së mbrojtur mund t’i ndahen mjete nga Fondi
i Veçantë për punësim të personit me invaliditet të
sapopunësuar nga neni 2 paragrafi (1) të këtij ligji për kohë
të pacaktuar, adaptim i vendit të punës në të cilin do të
punojë personi me invaliditet dhe furnizimin e pajisjes.
Personit me invaliditet nga neni 2 paragrafi (1) të këtij
ligji, kur në mënyrë të pavarur kryen veprimtari si tregtar
individ mund t’i ndahen mjete nga Fondi i Veçantë për
punësimin e tij për kohë të pacaktuar, adaptimin e vendit të
punës ku do të punojë dhe furnizimin e pajisjes."
Neni 3
Pas nenit 17 shtohet nen i ri 17-a si vijon:
“Neni 17-a
Agjencia mban evidencë elektronike në pajtim me
Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative për
personat e punësuar me invaliditet në pajtim me këtë ligj, e
cila përmban të dhëna për: mënyrën e punësimit të
personit me invaliditet, punëdhënësin ku është punësuar
personi, periudhën me të vilën ka të bëjë punësimi, llojin e
invaliditetit dhe të dhëna tjera.
Agjencia mban evidencë elektronike në pajtim me
Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative për
mjetet e ndara nga Fondi i Veçantë i cili përmban të dhëna
në lidhje me: punëdhënësin të cilit i janë ndarë mjetet,
llojin dhe bazën e ndarjes së mjeteve, shumën e mjeteve të
ndara dhe datën e pagesës së mjeteve nga Fondi i Veçantë.
Neni 4
Në nenin 22 pas paragrafit (4) shtohen tre paragrafë të
rinj 5, 6 dhe 7, si vijon:
“(5) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në
kundërvlerë të denarit do t’i shqiptohet për kundërvajtje
personit zyrtar të autorizuar nëse nuk miraton aktvendim
në afat prej 45 ditë nga dita e pranimit nga neni 2-a
paragrafi (2) të këtij ligji.
(6) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në
kundërvlerë të denarit do t’u shqiptohet për kundërvajtje
anëtarëve të Komisionit për vlerësimin e aftësisë për punë
nëse nuk përpilojnë dhe nuk paraqesin konstatim në afat
prej 30 ditë në pajtim me nenin 2-a paragrafi (3) të këtij
ligji.
(7) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në
kundërvlerë të denarit do tu shqiptohet për kundërvajtje
anëtarëve të Këshillit Drejtues nëse nuk miratojnë
aktvendim në afatin e përcaktuar në pajtim me nenin 3
paragrafi (3) të këtij ligji.”
Neni 5
Neni 24 ndryshon si vijon:
“Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në
kundërvlerë të denarit do t’u shqiptohet për kundërvajtje
anëtarëve të Këshillit Drejtues të Agjencisë nëse ndajnë
mjete në kundërshtim me nenin 16 paragrafët 5, 6, 7 dhe 8
të këtij ligji.”
Neni 6
Aktet nënligjore miratimi i të cilave përcaktohet me
këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditë nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 7
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin me të
cilin kanë filluar.
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Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" ndërsa do
të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 124//15).
________
709.
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 ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА
НЕВРАБОТЕНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 февруари 2016 година.
Бр. 08-887/1
9 февруари 2016 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 ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ
ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ
Член 1
Во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република
Македонија” број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001,
25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008,
161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12,
39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15 и 154/15), во
член 27-а по ставот 2 се додаваат два нови ставови 3 и
4, кои гласат:
„Овластеното службено лице од министерството
надлежно за работите на трудот кое ја води постапката
е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето по службена должност да ги прибави доказите
и податоците потребни за докажување на исполнетоста
на условите од членот 27 став 1 алинеи 2 и 5 од овој закон.
Овластеното службено лице од надлежниот јавен
орган од кој се побарани доказите и податоците од ставот 3 на овој член е должно да ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“
Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 5, 6, 7 и 8.
Член 2
Во членот 47 во воведната реченица, по зборот „закон“ се става запирка и се додаваат зборовите: „Законот за општата управна постапка“.

Член 3
Во член 74 по ставот 3 се додаваат три нови ставови 4 ,5 и 6, кои гласат:
„Овластеното службено лице од Агенцијата кое ја
води постапката е должно во рок од три дена од денот
на приемот на барањето, по службена должност да ги
прибави доказите и податоците потребни за докажување на исполнетоста на условите од членот 65 од овој
закон.
Овластеното службено лице од надлежниот јавен
орган од кој се побарани доказите и податоците од ставот 4 на овој член е должно да ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот на приемот на барањето.
Образецот на барањето од ставот 1 на овој член и
потребната документација за остварување на правото
на паричен надоместок ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот, во согласност
со министерот за информатичко општество и администрација.”
Член 4
Во членот 80 став 2 зборот „писмено” се брише.
Член 5
Членот 81 се менува и гласи:
„По барањето за остварување на правата од членот
80 став 1 од овој закон Агенцијата каде што е евидентирано невработеното лице донесува решение во рок
од 30 дена од денот на приемот на барањето.
Жалбата против решението од ставот 1 на овој член
се поднесува до министерството надлежно за работите
од областа на трудот во рок од 15 дена од денот на приемот на решението и не го одлага извршувањето на решението.”
Член 6
Членовите 81-а и 81-б се бришат.
Член 7
Во членот 91 став 4 точка 5) во алинејата 5 зборот
„или“ се брише.
Алинејата 6 се брише.
Член 8
По член 100 по ставот 3 се додаваат два нови ставови 4 и 5, кои гласат:
„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице кое ја води постапката, ако:
- не ги прибави доказите во рок од три дена од денот на приемот на барањето (член 27-а став 3 и член 74
став 4) и
- не одлучи по барањето во рок од 30 дена од денот
на приемот на барањето (член 80 став 3) .
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се
побарани доказите и податоците ако не ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена од денот
на приемот на барањето (член 27-а став 4 и член 74
став 5).”
Ставот 4 станува став 6.
Член 9
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
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Член 10
Започнатите постапки до денот на започнувањето
на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 11
Одредбите од членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 од овој
закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето
на примената на Законот за општата управна постапка
согласно со членот 141 од Законот за општата управна
постапка („Службен весник на Република Македонија“
број 124/15).
Член 12
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 PUNËSIM DHE SIGURIM NË RAST TË
PAPUNËSISË
Neni 1
Në Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të
papunësisë (" Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
numër 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003,
37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008,
50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14,
113/14, 56/15, 129/15, 147/15 dhe 154/15), në nenin 27-a
pas paragrafit 2 shtohen dy paragraf të rinj 3 dhe 4 si vijon:
“Personi zyrtar i autorizuar nga ministria kompetente
për çështjet e punës i cili mban procedurën është i obliguar
në afat prej tre ditëve nga dita e pranimit të kërkesës me
detyrë zyrtare t’i sigurojë provat dhe të dhënat e nevojshme
për dëshmimin e plotësimit të kushteve nga neni 27
paragrafi 1 alinetë 2 dhe 5 të këtij ligji.
Personi zyrtar i autorizuar nga organi kompetent
publik nga i cili kërkohen provat dhe të dhënat nga
paragrafi 3 të këtij neni është i obliguar të paraqesë provat
dhe të dhënat në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të
kërkesës.”
Paragrafët 3, 4, 5 dhe 6 bëhen paragrafë 5, 6, 7 dhe 8.
Neni 2
Në nenin 47, në fjalinë hyrëse, pas fjalës “ligj”
vendoset presje dhe shtohen fjalët: “Ligjin për procedurë të
përgjithshme administrative".
Neni 3
Në nenin 74 pas paragrafit 3 shtohen tre paragrafë të
rinj 4, 5 dhe 6, si vijon:
“Personi zyrtar i autorizuar nga Agjencia i cili e mban
procedurën është i obliguar në afat prej tre ditëve nga dita e
pranimit të kërkesës me detyrë zyrtare t’i sigurojë provat
dhe të dhënat e nevojshme për dëshmimin e plotësimit të
kushteve nga neni 65 të këtij ligji.
Personi zyrtar i autorizuar nga organi kompetent
publik nga i cili janë kërkuar provat dhe të dhënat nga
paragrafi 4 të këtij neni është i obliguar të paraqesë provat
dhe të dhënat e kërkuara në afat prej tre ditë nga dita e
pranimit të kërkesës.
Formularin e kërkesës nga paragrafi 1 të këtij neni dhe
dokumentacionin e nevojshëm për realizimin e të drejtës
për kompensim me para i përcakton ministri kompetent për
çështjet nga sfera e punës, në pajtim me ministrin për
Shoqëri Informatike dhe Administratë.“
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Neni 4
Në nenin 80 në paragrafin 2 fjala “me shkrim”, shlyhet.
Neni 5
Neni 81 ndryshon si vijon:
“Lidhur me kërkesën për realizimin e të drejtave nga
neni 80 paragrafi 1 i këtij ligji Agjencia ku është
evidentuar personi i papunësuar, miraton aktvendim në afat
prej 30 ditëve nga dita e pranimit të kërkesës.
Ankesa kundër aktvendimit nga paragrafi 1 të këtij neni
paraqitet te ministria kompetente për çështjet nga sfera e
punës në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të
aktvendimit dhe nuk e prolongon ekzekutimin e
aktvendimit."
Neni 6
Nenet 81-a dhe 81-b, shlyhen.
Neni 7
Në nenin 91 paragrafi 4 pika 5) në alinenë 5 fjala
“ose”, shlyhet.
Alineja 6 shlyhet.
Neni 8
Në nenin 100 pas paragrafit 3 shtohen dy paragrafë të
rinj 4 dhe 5 si vijon:
“Gjobë në shumë prej 25 deri 50 deri në euro në
kundërvlerë të denarit do t’i shqiptohet për kundërvajtje
personit zyrtar të autorizuar i cili udhëheq me procedurën,
nëse:
- nuk i siguron provat në afat prej tre ditë nga dita e
pranimit të kërkesës (neni 27-a paragrafi 3 dhe neni 74
paragrafi 4) dhe
- nuk vendos për kërkesën në afat prej 30 ditë nga dita
e pranimit të kërkesës (neni 80 paragrafi 3).
Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë
të denarit do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të
autorizuar të organit publik kompetent nga i cili janë kërkuar
provat dhe të dhënat, nëse nuk i paraqet provat dhe të dhënat
e kërkuara në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të kërkesës
(neni 27-a paragrafi 4 dhe neni 74 paragrafi 5).”
Paragrafi 4 bëhet paragraf 6.
Neni 9
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditë nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 10
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin me të
cilin kanë filluar.
Neni 11
Dispozitat e neneve 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 8 të këtij ligji do
të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 124/15).
Neni 12
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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710.
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 МАТИЧНАТА
ЕВИДЕНЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за матичната евиденција,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 февруари 2016 година.
Бр. 08-914/1
10 февруари 2016 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 МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА
Член 1
Во Законот за матичната евиденција („Службен весник на Република Македонија” број 8/95, 38/2002,
66/2007, 67/2009, 13/13 и 43/14), по член 1 се додава
нов член 1-а, кој гласи:
„Член 1-а
Одредени поими употребени во овој закон го имаат
следново значење:
1. „Извод од матична книга” – претставува јавна исправа која се издава на пропишан образец врз основа
на податоците од матичните книги.
2. „Препис” – претставува рачно препишан образец
од соодветниот упис од матичните книги и истиот е заверен со печат и потпис од надлежно службено лице,
на образец кој соодветствува со рубриките во матичната книга.
3. „Копија” – претставува верна копија на оригиналниот упис од матичната книга, заверена со печат и
потпис од надлежно службено лице, на образец кој соодветствува со рубриките во матичната книга кој се
издава во пишана и електронска форма.
4. „Уверение” – претставува јавна исправа која се
издава врз основа на податоците од матичните книги,
за поединечни или целосни факти запишани во истите.
5. „Решение” – претставува конкретен управен акт
донесен во управна постапка, со кој органот решава за
работи од делокругот на матичното работење.“
Член 2
Во членот 6 став 1 бројот „15“ се заменува со бројот „30“.
Член 3
Во член 22 по ставот 1 се додава став 2, кој гласи:
„До заклучувањето на запишувањето во матичните
книги исправка на грешките врши матичарот, а по нивното заклучување исправка се врши само врз основа на
решение.”
Член 4
Членот 23 се менува и гласи:

„Управата за водење на матичните книги, поведува
постапка за донесување на решение за дополнителен
упис во матичните книги, согласно со одредбите на
членот 22 став 1 од овој закон, по поднесено барање од
барателот за дополнителен упис, кој кон барањето приложува документ за лична идентификација и потврда
за настанот кој се запишува во матичната книга, со исклучок на дополнителниот упис во матична книга на
родени за дете родено во домашни услови, кое се врши
согласно со членот 6 од овој закон.
Управата за водење на матичните книги, поведува
постапка за донесување на решение за исправка на податоци во матичните книги, согласно со одредбите на
членот 22 став 2 од овој закон, врз основа на поднесено
барање од барателот кој бара исправка на податокот и
приложил документ за идентификација.
Покрај документацијата од ставовите 1 и 2 на овој
член, по барање на Управата за водење на матичните
книги, барателот доставува и докази и податоци (потврди, уверенија и сл.) од евиденција на странски држави кои се однесуваат на граѓанскиот статус на лицето
потребни во текот на постапката, медицински потврди
и ДНК отисоци, медицински потврди, како и други докази и податоци кои не постојат во службената евиденција на јавните органи во Република Македонија.
ДНК отисоците ќе се бараат исклучиво доколку надлежниот орган не може да ја утврди роднинската врска
меѓу детето и родителите. Управата за водење на матичните книги, по службена должност, по електронски
пат ги прибавува сите други докази кои постојат во
службените евиденции на јавните органи во Република
Македонија.
Управната постапка согласно со одредбите на овој
член ја води лице овластено од Директорот на Управата за водење на матичните книги.
Донесување на решението од членот 22 од овој закон се врши во најкус можен рок, не подоцна од 30 дена од денот на приемот на доставеното барање.
Освен кога е изречно забрането со закон, а сложеноста на предметот тоа го оправдува, рокот од ставот 5
на овој член може еднаш да се продолжи најмногу за
дополнителни 30 дена.
Рокот од ставот 5 на овој член започнува да тече од
денот кога странката го поднела барањето, со сите докази кои требала да ги поднесе.
Странката може да изјави жалба против решението
од ставот 5 на овој член во рок од 15 дена од денот на
приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
Странката може да се откаже од жалбата до донесувањето на решението од второстепениот орган.
Ако странката се откаже од жалбата, јавниот орган
донесува управен акт со кој ја запира постапката и за
тоа ја известува странката, која не може да го отповика
откажувањето од жалбата.
Формата и содржината на барањето како и начинот
на пресметка на реално направените трошоци за прибирање на доказите по службена должност, ги пропишува министерот за правда.”
Член 5
Во членот 25 по ставот 3 се додаваат девет нови
става, кои гласат:
„Покрај документацијата од ставот 2 на овој член,
по барање на Управата за водење на матичните книги,
барателот доставува и докази и податоци (потврди,
уверенија и сл.) од евиденција на странски држави кои
се однесуваат на граѓанскиот статус на лицето потребни во текот на постапката, медицински потврди и ДНК
отисоци, медицински потврди, како и други докази и
податоци кои не постојат во службената евиденција на
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јавните органи во Република Македонија. ДНК отисоците ќе се бараат исклучиво доколку надлежниот орган
не може да ја утврди роднинската врска меѓу детето и
родителите. Управата за водење на матичните книги,
по службена должност, по електронски пат ги прибавува сите други докази кои постојат во службените евиденции на јавните органи во Република Македонија.
Управната постапка согласно со одредбите на овој
член ја води лице овластено од директорот на Управата
за водење на матичните книги.
Донесување на решението од ставот 3 на овој член
се врши во најкус можен рок, не подоцна од 30 дена од
денот на приемот на доставеното барање.
Освен кога е изречно забрането со Закон, а сложеноста на предметот тоа го оправдува, рокот од ставот 6
на овој член може еднаш да се продолжи најмногу за
дополнителни 30 дена.
Рокот од ставот 6 на овој член започнува да тече од
денот кога странката го поднела барањето, со сите докази кои требала да ги поднесе.
Странката може да изјави жалба против решението
од ставот 3 на овој член во рок од 15 дена од денот на
приемот на решението, до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
Странката може да се откаже од жалбата до донесувањето на решението од второстепениот орган.
Ако странката се откаже од жалбата, јавниот орган
донесува управен акт со кој ја запира постапката и за
тоа ја известува странката, која не може да го отповика
откажувањето од жалбата.
Формата и содржината на барањето како и начинот
на пресметка на реално направените трошоци за прибирање на доказите по службена должност, ги пропишува министерот за правда.”
Член 6
Во член 28 по ставот 1 се додаваат четири нови
става, кои гласат:
„Изводот од матичната книга од ставот 1 на овој
член се издава и во Дипломатско конзуларните претставништва на Република Македонија во странство.
Министерот за надворешни работи врз основа на
претходна согласност на министерот за правда, ќе донесе подзаконски пропис за постапката за издавање и
начинот на водењето на евиденција за издадените изводи од матичните книги од страна на дипломатските и
конзуларните претставништва на Република Македонија во странство.
Подносителот на барањето е должен најмалку 48
часа пред поднесување на писмено барање до Дипломатско конзуларните претставништва, да го извести
надлежното лице во Дипломатското конзуларно претставништво за предметното барање.
По поднесување на барањето од страна на подносител до Дипломатско конзуларните претставништво,
овластеното лице во Дипломатско конзуларните претставништво, барањето го препраќа по електронски пат
до Управата. Овластеното лице од Управата истото
електронски го проверува и потврдува.“
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 6 и 7.
Член 7
По членот 28 се додаваат три нови члена 28-а, 28-б
и 28-в, кои гласат:
„Член 28-а
Уверение што се издава врз основа на матична
книга, содржи одделни податоци што се запишани во
матичната книга.
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Против уверението од ставот 1 на овој член, странката има право на приговор во рок од осум дена до директорот на Управата за водење на матичните книги.
Член 28-б
За извршено запишување во матичната книга може
да се издава препис и копија.
Член 28-в
Изводите од матична евиденција се издаваат по
електронски пат со електронски потпис согласно со закон на физички и правни лица.
Електронскиот потпис се употребува само за апликација на веб страницата преку Управата.
Министерот за информатичко општество и администрација ќе го пропише начинот на издавање на изводи од матична евиденција со електронски потпис.“
Член 8
Подзаконските акти утврдени во овој закон ќе се
донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне со примена на 1 јануари 2017 година.
____________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
LIGJIT PËR EVIDENCËN E AMZËS
Neni 1
Me Ligjin për evidencën e amzës ("Gazeta Zyrtare e
Republike së Maqedonisë" numër 8/95, 38/2002, 66/2007,
67/2009, 13/13 dhe 43/14), pas nenit 1 shtohet nen i ri 1-a
si vijon:
"Neni 1-a
Nocione të caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë
këtë kuptim:
1. "Certifikatë nga libri i amzës" - paraqet dokument
publik i cili jepet në formular të përcaktuar në bazë të të
dhënave nga librat e amzës.
2. "Përshkrim" - paraqet formular të përshkruar me
dorë nga regjistrimi adekuat nga librat e amzës dhe i njëri
është i verifikuar me vulë dhe nënshkrim nga personi zyrtar
kompetent, në formular i cili përputhet me rubrikat në
librin e amzës.
3. "Kopje" - paraqet kopje e besueshme e regjistrimit
origjinal nga libri i amzës, e verifikuar me vulë dhe
nënshkrim nga personi kompetent zyrtar, në formular i cili
përputhet me rubrikat në librin e amzës që jepet në formë
të shkruar dhe elektronike.
4. "Dëshmi" - paraqet dokument publik i cili jepet në
bazë të të dhënave nga librat e amzës, për fakte individuale
ose të plota të regjistruara në të njëjtat.
5. "Aktvendim" - paraqet akt konkret administrativ i
miratuar në procedurë administrative, me të cilin organi
vendos për punët nga fushëveprimi i punës amë."
Neni 2
Në nenin 6 paragrafi 1 numri "15" zëvendësohet me
numrin "30".
Neni 3
Në nenin 22 pas paragrafit 1 shtohet paragraf 2, si
vijon:
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"Deri në përmbylljen e regjistrimit në librat e amzës
korrigjim të gabimeve kryen ofiqari, ndërsa pas
përmbylljes së tyre korrigjim kryhet vetëm në bazë të
aktvendimit."
Neni 4
Nenin 23 ndryshohet si vijon:
"Drejtoria për Mbajtje të Librave të Amzës, ngre
procedurë për miratim të aktvendimit për regjistrim
plotësues në librat e amzës, në pajtim me dispozitat e nenit
22 paragrafi 1 të këtij ligji, pas kërkesës së parashtruar nga
kërkuesi i regjistrimit plotësues, i cili me kërkesën
dorëzon: dokument për identifikim personal dhe vërtetim
për ngjarjen e cila regjistrohet në librin e amzës, me
përjashtim të regjistrimit plotësues në librin e amzës të të
lindurve për fëmijë të lindur në kushte shtëpiake, që bëhet
në pajtim me nenin 6 të këtij ligji.
Drejtoria për Mbajtje të Librave të Amzës, ngre
procedurë për miratim të aktvendimit për korrigjim të të
dhënave në librat e amzës, në pajtim me dispozitat të nenit
22 paragrafi 2 të këtij ligji, në bazë të kërkesës së
parashtruar nga kërkuesi i cili kërkon korrigjim të të
dhënës dhe ka dorëzuar dokument për identifikim.
Krahas dokumentacionit nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij
neni, me kërkesë të Drejtorisë për Mbajtje të Librave të
Amzës, kërkuesi dorëzon edhe dëshmi dhe të dhëna
(vërtetime, dëshmi dhe të ngjashme) nga evidenca e
shteteve të huaja të cilat kanë të bëjnë me statusin civil të
personit të nevojshme në rrjedhën e procedurës, vërtetime
mjekësore dhe gjurmë të ADN-së, vërtetime mjekësore, si
dhe dëshmi tjera dhe të dhëna të cilat nuk ekzistojnë në
evidencën zyrtare të organeve publike në Republikën e
Maqedonisë. Gjurmët e ADN-së do të kërkohen vetëm
nëse organi kompetent nuk mund ta përcaktojë lidhjen
familjare ndërmjet fëmijës dhe prindërve. Drejtoria për
Mbajtje të Librave të Amzës, me detyrë zyrtare, në formë
elektronike i siguron të gjitha dëshmitë tjera të cilat
ekzistojnë në evidencat zyrtare të organeve publike në
Republikën e Maqedonisë.
Procedurën administrative në pajtim me dispozitat të
këtij neni e mban person i autorizuar nga Drejtori i
Drejtorisë për Mbajtje të Librave të Amzës.
Miratimi i aktvendimit nga neni 22 të këtij ligji kryhet
në afat më të shkurtër të mundshëm, jo më vonë se 30 ditë
nga dita e pranimit të kërkesës së dorëzuar.
Përveç kur në mënyrë eksplicite është e ndaluar me
ligj, ndërsa ndërlikimi i lëndës atë e arsyeton, afati nga
paragrafi 5 të këtij neni mund njëherë të vazhdohet më së
shumti për 30 ditë plotësuese.
Afati nga paragrafi 5 të këtij neni fillon të rrjedhë nga
dita kur pala e ka parashtruar kërkesën, me të gjitha
dëshmitë të cilat është dashur t'i parashtrojë.
Pala mund të paraqesë ankesë kundër aktvendimit nga
paragrafi 5 të këtij neni në afat prej 15 ditëve nga dita e
pranimit të aktvendimit, te Komisioni shtetëror për
vendosje në procedurë administrative dhe procedurë të
marrëdhënies së punës në shkallë të dytë.
Pala mund të heqë dorë nga ankesa deri në miratimin e
aktvendimit nga organi i shkallës së dytë.
Nëse pala heq dorë nga ankesa, organi publik miraton
akt administrativ me të cilin e ndërpret procedurën edhe
për këtë e njofton palën, e cila nuk mund ta revokojë
heqjen dorë nga ankesa.
Formën dhe përmbajtjen e kërkesës si dhe mënyrën e
llogaritjes së shpenzimeve të bëra reale për sigurimin e
dëshmive me detyrë zyrtare, i përcakton ministri i
Drejtësisë."
Neni 5
Në nenin 25 pas paragrafit 3 shtohen nëntë paragrafë të
rinj si vijojnë:
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"Krahas dokumentacionit nga paragrafi 2 të këtij neni,
me kërkesë të Drejtorisë për Mbajtje të Librave të Amzës,
kërkuesi dorëzon edhe dëshmi dhe të dhëna (vërtetime,
dëshmi dhe të ngjashme) nga evidenca e shteteve të huaja
të cilat kanë të bëjnë me statusin civil të personit të
nevojshme në rrjedhën e procedurës, vërtetime mjekësore
dhe gjurmë të ADN-së, vërtetime mjekësore, si dhe dëshmi
tjera dhe të dhëna të cilat nuk ekzistojnë në evidencën
zyrtare të organeve publike në Republikën e Maqedonisë.
Gjurmët e ADN-së do të kërkohen vetëm nëse organi
kompetent nuk mund ta përcaktojë lidhjen familjare
ndërmjet fëmijës dhe prindërve. Drejtoria për Mbajtje të
Librave të Amzës, me detyrë zyrtare, në formë elektronike
i siguron të gjitha dëshmitë tjera të cilat ekzistojnë në
evidencat zyrtare të organeve publike në Republikën e
Maqedonisë.
Procedurën administrative në pajtim me dispozitat të
këtij neni e mban person i autorizuar nga Drejtori i
Drejtorisë për Mbajtje të Librave të Amzës.
Miratimi i aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij neni
kryhet në afat më të shkurtër të mundshëm, jo më vonë se
30 ditë nga dita e pranimit të kërkesës së dorëzuar.
Përveç kur në mënyrë eksplicite është e ndaluar me
ligj, ndërsa ndërlikimi i lëndës atë e arsyeton, afati nga
paragrafi 6 të këtij neni mund njëherë të vazhdohet më së
shumti për 30 ditë plotësuese.
Afati nga paragrafi 6 të këtij neni fillon të rrjedhë nga
dita kur pala e ka parashtruar kërkesën, me të gjitha
dëshmitë të cilat është dashur t'i parashtrojë.
Pala mund të paraqesë ankesë kundër aktvendimit nga
paragrafi 3 të këtij neni në afat prej 15 ditëve nga dita e
pranimit të aktvendimit, te Komisioni shtetëror për
vendosje në procedurë administrative dhe procedurë të
marrëdhënies së punës në shkallë të dytë.
Pala mund të heqë dorë nga ankesa deri në miratimin e
aktvendimit nga organi i shkallës së dytë.
Nëse pala heq dorë nga ankesa, organi publik miraton
akt administrativ me të cilin e ndërpret procedurën edhe
për këtë e njofton palën, e cila nuk mund ta revokojë
heqjen dorë nga ankesa.
Formën dhe përmbajtjen e kërkesës si dhe mënyrën e
llogaritjes së shpenzimeve të bëra reale për sigurimin e
dëshmive me detyrë zyrtare, i përcakton ministri i
Drejtësisë."
Neni 6
Në nenin 28 pas paragrafit 1 shtohen katër paragrafë të
rinj si vijojnë:
"Certifikata nga libri i amzës nga paragrafi 1 të këtij
neni jepet edhe në Përfaqësitë diplomatike konsullore të
Republikës së Maqedonisë jashtë vendit.
Ministria e Punëve të Jashtme punon në bazë të
pëlqimit paraprak të ministrit të Drejtësisë, do të miratojë
rregull nënligjore për procedurën për dhënie dhe mënyrën e
mbajtjes së evidencës për certifikatat e dhëna dhe mënyrën
e mbajtjes së evidencës për certifikatat e dhëna nga librat e
amzës nga ana e përfaqësive diplomatike dhe konsullore të
Republikës së Maqedonisë jashtë vendit.
Parashtruesi i kërkesës është i obliguar së paku 48 orë
para parashtrimit të kërkesës me shkrim te Përfaqësitë
diplomatike konsullore, ta njoftojë personin kompetent në
Përfaqësinë diplomatike konsullore për kërkesën në fjalë.
Pas parashtrimit të kërkesës nga ana e parashtruesit te
Përfaqësia diplomatike konsullore, personi i autorizuar në
Përfaqësinë diplomatike konsullore, kërkesën e ridërgon në
formë elektronike te Drejtoria. Personi i autorizuar nga
Drejtoria të njëjtën në mënyrë elektronike e kontrollon dhe
vërteton."
Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 6 dhe 7.
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Neni 7
Pas nenit 28 shtohen tre nene të reja 28-a, 28-b dhe 28v, si vijojnë:
"Neni 28-a
Dëshmia që jepet në bazë të librit të amzës, përmban të
dhëna të veçanta të cilat janë të regjistruara në librin e
amzës.
Kundër dëshmisë nga paragrafi 1 të këtij neni, pala ka
të drejtë në kundërshtim në afat prej 8 ditëve, te drejtori i
Drejtorisë për Mbajtje të Librave të Amzës.
Neni 28-b
Për regjistrim të kryer në librin e amzës mund të jepet
përshkrim dhe kopje.
Neni 28-v
Certifikatat nga evidenca e amzës u jepen në formë
elektronike me nënshkrim elektronik në pajtim me ligj,
personave fizikë dhe juridikë.
Nënshkrimi elektronik përdoret vetëm për aplikim në
ueb faqe nëpërmjet Drejtorisë.
Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës do
ta përcaktojë mënyrën e dhënies së certifikatave nga
evidenca e amzës me nënshkrim elektronik."

„(6) Управата за јавни приходи може на веб страница да ги преземе судските одлуки од областа на даноците и другите јавни приходи, и споредните даночни
давачки кои ги управува како и другите јавни давачки
кои со закон и се доверени, од веб страниците на судовите согласно Законот за управување со движењето на
предметите во судовите.“.
Член 2
Во членот 10 став (4) точка 5 во алинејата 4 запирката се заменува со сврзникот “или“.
Во алинеја 5 сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.
Алинеја 6 се брише.
Член 3
Во членот 29 став (2) точка 4) во алинеите 3 и 4 зборовите ,,или Аптис;“ се бришат.
Член 4
Во членот 30 став (2) точка 4) во алинејата 3 зборовите ,,или Аптис;“ се бришат.

Neni 8
Aktet nënligjore të përcaktuara në këtë ligj do të
miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi
të këtij ligji.

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

Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do
të fillojë të zbatohet më 1 janar 2017.
____________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR DREJTORINË E TË HYRAVE PUBLIKE

711.
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 УПРАВАТА
ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 февруари 2016 година.
Бр. 08-915/1
10 февруари 2016 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 УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
Член 1
Во Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија” бр.43/14 и
61/15), во член 4 по ставот (5) се додава нов став (6) кој
гласи:

Neni 1
Në Ligin për Drejtorinë e të Hyrave Publike (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 43/14 dhe
61/15), në nenin 4 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri
(6) si vijon:
“(6) Drejtoria e të Hyrave Publike në ueb faqen e saj
mund t'i marrë vendimet gjyqësore nga sfera e tatimeve
dhe të hyrave tjera publike dhe detyrimet tatimore dytësore
të cilat i menaxhon si dhe detyrimet tjera publike të cilat
me ligj i janë besuar, nga ueb faqet e gjykatave në pajtim
me Ligjin për menaxhim me lëvizjen e lëndëve në
gjykata.”.
Neni 2
Në nenin 10 paragrafi (4) pika 5 në alinenë 4 presja
zëvendësohen me lidhëzën “ose”.
Në alineja 5 lidhëza “ose” zëvendësohet me lidhëzën
“dhe”.
Alineja 6 shlyhet.
Neni 3
Në nenin 29 paragrafi (2) pika 4) në alinetë 3 dhe 4
fjalët “ose Aptis;” shlyhen.
Neni 4
Në nenin 30 paragrafi (2) pika 4) në alinenë 3 fjalët:
“ose Aptis;” shlyhen.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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712.
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

713.
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 ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
НА ДЕПОЗИТИ

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА)

Се прогласува Законот за изменување на Законот за
Фондот за осигурување на депозити,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 февруари 2016 година.

Се прогласува Законот за изменување на Законот за
ревизија на инструментот за претпристапна помош
(ИПА),
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 февруари 2016 година.

Бр. 08-916/1
10 февруари 2016 година
Скопје

Бр. 08-917/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

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

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

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

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА
НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА
ПОМОШ (ИПА)

Член 1
Во Законот за Фондот за осигурување на депозити
(,,Службен весник на Република Македонија“ број
63/00, 29/02, 43/02, 49/03, 81/08, 158/10, 43/14, 15/15 и
153/15), во член 13 став 3 точка 6) во алинејата 4 запирката се заменува со сврзникот „или”.
Во алинеја 5 сврзникот „или” се заменува со сврзникот „и”.
Алинејата 6 се брише.
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 FONDIN PËR
SIGURIM TË DEPOZITAVE

Член 1
Во Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА) (,,Службен весник на Република Македонија“ број 66/10, 43/14 и 154/15), во членот
5 став (2) точка 4) во алинејата 4 точката и запирката
на крајот од реченицата се заменуваат со сврзникот
„или”.
Во алинејата 5 по зборот „бода” се става точка, а
сврзникот „или” на крајот од реченицата се брише.
Алинејата 6 се брише.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
____________
L I GJ
PËR NDRYSHIM TË LIGJIT PËR REVIZION TË
INSTRUMENTIT PËR NDIHMË PARAADERUESE
(IPA)

Neni 1
Në Ligjin për Fondin për sigurim të depozitave
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
63/00, 29/02, 43/02, 49/03, 81/08, 158/10, 43/14, 15/15
dhe 153/15), në nenin 13 paragrafi 3 pika 6) në alinenë 4
presja zëvendësohet me lidhëzën "ose”.
Në alinenë 5 lidhëza "ose" zëvendësohet me lidhëzën
"dhe".
Alineja 6 shlyhet.

Neni 1
Në Ligjin për revizion të instrumentit për ndihmë
paraaderuese (IPA) ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 66/10, 43/14 dhe 154/15), në nenin 5
paragrafi (2) pika 4) në alinenë 4 pikëpresja në fund të
fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "ose".
Në alinenë 5 pas fjalës "pikë" vihet pikë, e lidhëza
"ose" në fund të fjalisë shlyhet.
Alineja 6 shlyhet.

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

15 февруари 2016

Бр. 27 - Стр. 23

714.
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
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 февруари 2016 година.
Бр. 08-918/1
10 февруари 2016 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 ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР
Член 1
Во Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ број 50/01, 49/03,
109/05, 88/08, 35/11, 43/14, 199/14, 97/15 и 153/15), во
член 6 став 2 точка 5) во алинејата 4 запирката се заменува со сврзникот „или”.
Во алинеја 5 сврзникот „или” се заменува со сврзникот „и”.
Алинејата 6 се брише.
Член 2
По членот 18-а се додава нов наслов и нов член 18б кои гласат:
„Вршење контрола
18-б
Централниот регистар врши контрола над субјектите кои се овластени согласно закон во однос на постапувањето при поднесување на пријави за упис и извршувањето на услугите за упис преку системот за ерегистрација на Централниот регистар согласно закон.“.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_____________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR REGJISTRIN QENDROR
Neni 1
Në Ligjin për Regjistrin Qendror (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 50/01, 49/03, 109/05,
88/08, 35/11, 43/14, 199/14, 97/15 dhe 153/15), në nenin 6
paragrafi (2) pika 5) në alinenë 4 presja zëvendësohet me
lidhëzën “ose”.

Në alinenë 5 lidhëza "ose" zëvendësohet me lidhëzën
"dhe".
Alineja 6 shlyhet.
Neni 2
Pas nenit 18-a shtohen titulli i ri dhe neni i ri 18-b si
vijojnë:
“Kryerja e kontrollit
18-b
Regjistri Qendror kryen kontroll mbi subjektet që janë
të autorizuara në pajtim me ligjin në lidhje me veprimin
gjatë parashtrimit të fletëparaqitjeve për regjistrim dhe
dhënien e shërbimeve për regjistrim nëpërmjet sistemit për
e-regjistrim në Regjistrin Qendror në pajtim me ligjin.".
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
____________
715.
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 ФИНАНСИСКАТА
ПОЛИЦИЈА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
финансиската полиција,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 февруари 2016 година.
Бр. 08-919/1
10 февруари 2016 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
ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА
Член 1
Во Законот за финансиската полиција („Службен
весник на Република Македонија“ број 12/14, 43/14 и
33/2015) во членот 9 став (6) точка 5) алинејата 6 се
брише.
Член 2
Во членот 38 став (2) во точка д) зборовите „или
АПТИС“ се бришат.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Стр. 24 - Бр. 27

15 февруари 2016

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR POLICI
FINANCIARE
Neni 1
Në Ligjin për polici financiare ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 12/14, 43/14 dhe
33/2015) në nenin 9 paragrafi (6) pika 5) alineja 6 shlyhet.
Neni 2
Në nenin 38 paragrafi (2) pika d) fjalët: "ose APTIS"
shlyhen.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
____________
716.
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 СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ
ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
спречување на перење пари и финансирање на тероризам,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 февруари 2016 година.
Бр. 08-920/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

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

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PARANDALIM
TË LARJES SË PARAVE DHE FINANCIMIT TË
TERRORIZMIT
Neni 1
Në Ligjin për parandalim të larjes së parave dhe
financimit të terrorizmit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 130/14 dhe 192/15) në nenin 42
paragrafi (2) pika 4) në alinenë 4 pikëpresja zëvendësohet
me lidhëzën "dhe".
Në alinenë 5, lidhëza "ose" zëvendësohet me lidhëzën
"dhe".
Alineja 6 shlyhet.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
____________
717.
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 ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
државната ревизија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 февруари 2016 година.
Бр. 08-921/1
10 февруари 2016 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 СПРЕЧУВАЊЕ
НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА
ТЕРОРИЗАМ

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА

Член 1
Во Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република
Македонија” брoj 130/14 и 192/15) во членот 42 став (2)
точка 4) во алинеја 4 точката и запирката се заменува
со сврзникот „или“.
Во алинејата 5, сврзникот „или“ се заменува со
сврзникот „и“.
Алинејата 6 се брише.

Член 1
Во Законот за државната ревизија (,,Службен весник на Република Македонија“ број 66/10, 145/10,
12/14, 43/14, 154/15 и 192/15), во членот 5 став (2) точка 4) во алинејата 4 точката и запирката на крајот од
реченицата се заменуваат со сврзникот „или”.
Во алинејата 5 по зборот „бода” се става точка, а
сврзникот „или” се брише.
Алинејата 6 се брише.

Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

15 февруари 2016

Бр. 27 - Стр. 25

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR REVIZION
SHTETËROR

Во алинејата 5 сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.
Алинејата 6 се брише.

Neni 1
Në Ligjin për revizion shtetëror (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 66/10, 145/10, 12/14,
43/14, 154/15 dhe 192/15), në nenin 5 paragrafi (2) pika 4)
në alinenë 4 pikëpresja në fund të fjalisë zëvendësohen me
lidhëzën “ose”.
Në alinenë 5 pas fjalës “pikë” vihet pikë, kurse lidhëza
“ose" shlyhet.
Alineja 6 shlyhet.

Член 3
Во членот 202 став (4) точка 5) алинеја 4 запирката
на крајот од реченицата се заменува со сврзникот
„или“.
Во алинејата 5 сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.
Алинејата 6 се брише.
Во ставот (5) точка 6) алинеја 4 запирката на крајот
од реченицата се заменува со сврзникот „или“.
Во алинејата 5 сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.
Алинејата 6 се брише.

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
____________
718.
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 ЈАВНИТЕ НАБАВКИ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
јавните набавки,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 февруари 2016 година.
Бр. 08-922/1
10 февруари 2016 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 ЈАВНИТЕ
НАБАВКИ

Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR FURNIZIME
PUBLIKE
Neni 1
Në Ligjin për furnizime publike ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 136/07, 130/08, 97/10,
53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14,
180/14, 78/15 dhe 192/15), në nenin 13 paragrafi (4) pika
5) alineja (4) presja në fund të fjalisë zëvendësohet me
lidhëzën "ose".
Në alinenë 5 lidhëza "ose" zëvendësohet me lidhëzën
"dhe".
Alineja 6 shlyhet.
Neni 2
Në nenin 14-g paragrafi (5) pika 5) alineja 4 presja në
fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "ose".
Në alinenë (5) lidhëza "ose" zëvendësohet me lidhëzën
"dhe".
Alineja (6) shlyhet.

Член 1
Во Законот за јавните набавки („Службен весник на
Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10,
53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14,
180/14, 78/15 и 192/15), во членот 13 став (4) точка 5)
алинеја 4) запирката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „или“.
Во алинејата 5 сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.
Алинејата 6 се брише.

Neni 3
Në nenin 202 paragrafi (4) pika 5) alineja 4 presja në
fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "ose".
Në alinenë 5 lidhëza "ose" zëvendësohet me lidhëzën
"dhe".
Alineja 6 shlyhet.
Në paragrafin (5) pika 6) alineja 4 presja në fund të
fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "ose".
Në alinenë 5 lidhëza "ose" zëvendësohet me lidhëzën
"dhe".
Alineja 6 shlyhet.

Член 2
Во членот 14-г став (5) точка 5) алинеја 4 запирката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот
„или“.

Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Стр. 26 - Бр. 27

15 февруари 2016

719.
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
ВОЗДУХОПЛОВСТВО
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
воздухопловство,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 февруари 2016 година.
Бр. 08-923/1
10 февруари 2016 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 ВОЗДУХОПЛОВСТВО
Член 1
Во Законот за воздухопловство (“Службен весник
на Република Македонија” брoj 14/06, 24/07, 103/08,
67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15 и 152/15) членот 56 се менува и гласи:
„Член 56
(1) За користење на услуги на воздухопловна навигација во македонскиот воздушен простор, операторот
на воздухопловот плаќа надоместок, кој се состои од
надоместок со кој се финансираат трошоците за услуги
за прелети (En Route Charges) и надоместок со кој се
финансираат трошоците за терминални услуги
(Terminal Charges).
(2) Надоместокот со кој се финансираат трошоците
за услуги за прелети (En Route Charges) од ставот (1) на
овој член го наплатува EUROCONTROL и го пренесува на Агенцијата и на давателот на услуги на воздухопловна навигација врз основа на претходно склучен договор.
(3) Надоместокот со кој се финансираат трошоците
за терминални услуги (Terminal Charges) од ставот (1)
на овој член, го наплатува давателот на услуги на воздухопловна навигација или EUROCONTROL. Доколку
надоместокот го наплатува EUROCONTROL истиот го
пренесува на давателот на услуги на воздухопловна навигација врз основа на претходно склучен договор.
(4) Давателот на услуги на воздухопловна навигација може да примени мерки на присила согласно прописот од став (5) на овој член во случај кога заостанатиот долг нема да биде платен од страна на корисникот
на услугите од став (1) на овој член.
(5) Начинот на определување на висината на надоместокот од ставот (1) на овој член, начинот на наплатата и ослободувањето од плаќање на надоместокот ги
пропишува Владата на Република Македонија во согласност со меѓународните договори ратификувани од
Република Македонија.

(6) Од плаќање на надоместокот од ставот (1) на
овој член покрај летовите определени со прописот од
став (5) на овој член, ослободени од плаќање се летовите на државните воздухоплови на Република Македонија, како и други летови кои можат да бидат ослободени согласно прописот од став (5) на овој член по
претходно донесена одлука на Владата на Република
Македонија.”
Член 2
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за воздухопловство.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
___________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR AVIACION
Neni 1
Në Ligjin për aviacion (“Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë” numër 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12,
80/12, 155/12, 42/14, 97/15 dhe 152/15) neni 56
ndryshohet si vijon:
“Neni 56
(1) Për shfrytëzimin e shërbimeve të navigacionit ajror
në hapësirën ajrore të Maqedonisë, operatori i mjetit
fluturues paguan kompensim, që përbëhet nga
kompensimit me të cilin financohen shpenzimet për
shërbime për fluturime (En Route Charges) dhe
kompensim me të cilin financohen shpenzimet për
shërbime terminale (Terminal Charges).
(2) Kompensimin me të cilin financohen shpenzime për
shërbime për mbifluturime (En Route Charges) nga
paragrafi (1) i këtij neni e arkëton EUROCONTROL dhe e
transferon në Agjencinë dhe te dhënësi i shërbimeve të
navigacionit ajror në bazë të marrëveshjes së nënshkruar
paraprakisht.
(3) Kompensimin me të cilin financohen shpenzimet
për shërbime terminale (Terminal Charges) nga paragrafi
(1) i këtij neni, e arkëton dhënësi i shërbimeve të
navigacionit
ajror
ose EUROCONTROL.
Nëse
kompensimin e arkëton EUROCONTROL të njëjtin e
transferon te dhënësi i shërbimeve të navigacionit ajror në
bazë të marrëveshjes paraprakisht të nënshkruar.
(4) Dhënësi i shërbimeve të navigacionit ajror mund të
aplikojë masa të detyrimit në pajtim me dispozitën nga
paragrafi (5) i këtij neni në rast kur borxhi i papaguar nuk
do të paguhet nga ana e shfrytëzuesit të shërbimeve nga
paragrafi (1) i këtij neni.
(5) Mënyrën e përcaktimit të lartësisë së kompensimit
nga paragrafi (1) i këtij neni, mënyrën e arkëtimit dhe
lirimit nga pagesa e kompensimit i përcakton Qeveria e
Republikës së Maqedonisë në pajtim me marrëveshjet
ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Maqedonisë.
(6) Nga pagimi i kompensimit nga paragrafi (1) i këtij
neni krahas fluturimeve të përcaktuara me dispozitën nga
paragrafi (5) i këtij neni, të liruar nga pagesa janë
fluturimet e mjeteve fluturuese shtetërore të Republikës së
Maqedonisë, si dhe fluturime tjera të cilat mund të lirohen
në pajtim me dispozitën nga paragrafi (5) i këtij neni pas
vendimit paraprakisht të miratuar të Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë.”
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Бр. 27 - Стр. 27

Neni 2
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për aviacion.

Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
________

Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________

721.
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

720.
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
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА СТАТИСТИКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 февруари 2016 година.

Се прогласува Законот за изменување на Законот за
државната статистика,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 февруари 2016 година.

Бр. 08-934/1
10 февруари 2016 година
Скопје

Бр. 08-929/1
10 февруари 2016 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 ДРЖАВНАТА СТАТИСТИКА
Член 1
Во Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ број 54/97, 21/07, 51/11,
104/13, 42/14 и 192/15) во членот 9 став (4) во точката
5 по зборовите "(Б1 ниво)" запирката и зборовите: "или
АПТИС (најмалку Б2 ниво)" се бришат.
Член 2
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за државната статистика.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR STATISTIKË
SHTETËRORE
Neni 1
Në Ligjin për statistikë shtetërore ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 54/97, 21/07, 51/11,
104/13, 42/14 dhe 192/15) në nenin 9 paragrafi (4) në
pikën 5 pas fjalëve "(niveli B1)" presja dhe fjalët: "ose
APTIS (së paku niveli B2)" shlyhen.
Neni 2
Autorizohet Komisionit Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për statistikë shtetërore.

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 ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР
Член 1
Во Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на Република Македонија“ број
27/14 и 199/14), во членот 17 став (5) зборовите: „освен за институциите со помалку од 15 вработени, за
кои може да бидат систематизирани најмногу две работни места повеќе“ се заменуваат со зборовите: „освен за институции со помалку од 30 вработени, во кои
може да бидат систематизирани до 50 работни места,
доколку има зголемување на надлежностите на институциите согласно закон кога бројот на работни места се
утврдува согласно функционалната анализа“.
Член 2
Во членот 18 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите:
„кој преку информационен систем за управување со
човечки ресурси (во натамошниот текст: ИСУЧР) го
воспоставува и во електронска форма го води Министерството за информатичко општество и администрација.“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Министерството за информатичко општество и
администрација ќе овозможи пристап до ИСУЧР на сите институции од јавниот сектор преку доставување на
корисничко име и лозинка за овластените лица од функционерот кој раководи со институцијата.”.
Член 3
Во член 19 по ставот (4) се додаваат три нови става
(5), (6) и (7), кои гласат:
„(5) Функционерот кој раководи со институцијата
должен е да овласти најмалку едно лице за управување
со ИСУЧР, a доколку се работи за новооснована институција во рок од два месеци од денот на основањето на
институцијата и за тоа во рок од пет дена да го извести
Министерството за информатичко општество и администрација.

Стр. 28 - Бр. 27

(6) Министерството за информатичко општество и
администрацијае должно во рок од пет денаод приемот
на известувањето од став (5) на овој член на електронската адреса на овластеното лице од институцијата да
му достави корисничко име и лозинка за пристап до
ИСУЧР.
(7) Овластеното лице од ставот (5) на овој член е
должно да ги внесе, односно комплетира податоцитево
Регистарот во ИСУЧР најдоцна во рок од еден месец
од денот на приемот на корисничкото име и лозинка од
ставот (6) на овој член, како и да ја ажурира секоја настаната промена на податоците во рок од 10 дена од нејзиното настанување.”.
Член 4
Во членот 23 став (3) во алинејата 4 сврзникот „и“
се заменува со запирка и се додава нова алинеја 5, која
гласи:
„- грижа за дете со развојни проблеми и посебни
образовни потреби и“.
Во ставот (6) зборовите „алинеја 5“ се заменуваат
со зборовите: „алинеите 5 и 6“.
Во ставот (7) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен во
случаите од став (3) алинеи 5 и 6 на овој член за кои се
применуваатпрописите од областа на здравствената
заштита, инвалидското осигурување или социјалната
заштита.“.
Член 5
Во членот 46 во воведната реченица зборовите:
„7.500 до 15.000“ се заменуваат со зборовите: „2.000 до
3.000“, а по зборот „изрече“ се додаваат зборовите: „за
прекршок“.
Во алинејата 1 зборовите: „спротивно на“ се заменува со зборот „согласно“.
По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:
„ - не овласти најмалку едно лице за управување со
податоците во ИСУЧР или за тоа не го извести Министерството за информатичко општество и администрација, согласно членот 19 став (5) од овој закон,”.
Во алинеите 2, 3, 4, 5, 6,11 и 12 кои стануваат алинеи 3, 4, 5, 6, 7, 12 и 13, зборовите: „спротивно на“ се
заменуваат со зборот „согласно“.
По ставот 1 се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното лице за управување со податоците во ИСУЧР,
ако не ги внесе, односно комплетира податоцитево Регистарот во ИСУЧР најдоцна во рок од еден месец од
денот на приемот на корисничко име и лозинка за
пристап до ИСУЧР, или не ја ажурира секоја настаната
промена на податоците во рок од 10 дена од нејзиното
настанување, согласно членот 19 став (7) од овој закон.“.
Член 6
По членот 46 се додаваат два нови члена 46-а и 46-б,
кои гласат:
„Член 46-а
(1) За прекршоците од членот 46 од овој закон, управниот инспектор за вработените во јавниот сектор од
член 14 став (1) алинеи 1 и 2 од овој закон, односно
трудовиот инспекторза вработените во јавниот сектор
од член 14 став (1) алинеи 3 и 4 од овој закон е должен
на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен
платен налог согласно Законот за прекршоците.
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(2) Управниот, односно трудовиот инспектор е
должен да води евиденција за издадените прекршочни
платни налози и за исходот на покренатите постапки.
(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог и исходот на постапката.
(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.
(5) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ги пропишува министерот за информатичко општество и администрација.
Член 46-б
За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна
постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“.
Член 7
Функционерот кој раководи со институцијата е должен во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон да овласти најмалку едно лице за управување со ИСУЧР.
Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
TË PUNËSUARIT NË SEKTORIN PUBLIK
Neni 1
Në Ligjin për të punësuarit në sektorin publik ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14 dhe
199/14), në nenin 17 paragrafi (5) fjalët: "përveç për
institucione me më pak se 15 të punësuar, për të cilët mund
të jenë të sistematizuar në më së shumti dy vende pune"
zëvendësohen me fjalët: " përveç në institucione me më
pak se 30 të punësuar, në të cilat mund të jenë të
sistematizuar në 50 vende pune, nëse ka rritje të
kompetencave të institucioneve në pajtim me ligjin kur
numri në vendet e punës përcaktohet në pajtim me analizën
funksionale".
Neni 2
Në nenin 18 paragrafi (1) pika në fund të fjalisë
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët:
"i cili
nëpërmjet sistemit të informacionit për menaxhim me
resurse njerëzore (në tekstin e më poshtëm: SIMRNJ) e
vendos edhe në formë elektronike e mban Ministri i
Shoqërisë Informatike dhe Administratës.".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"(2) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe
Administratës do të mundësojë qasje te SIMRNJ në të
gjitha institucionet në sektorin publik nëpërmjet dorëzimit
të emrit shfrytëzues dhe fjalëkalimi për personin e
autorizuar nga funksionar i cili udhëheq me institucionin.".
Neni 3
Në nenin 19 pas paragrafit (4) shtohen tre paragrafë të
rinj (5), (6) dhe (7), si vijojnë:
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"(5) Funksionari i cili udhëheq me institucionin është i
obliguar të autorizojë së paku një person për menaxhim me
SIMRNJ, kurse nëse bëhet fjalë për institucion të
sapoformuar në afat prej dy muajsh nga dita e themelimit
të institucionit dhe për atë në afat prej pesë ditësh e njofton
Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës.
(6) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe
Administratës është e obliguar në afat prej pesë ditësh nga
pranimi i njoftimit nga paragrafi (5) i këtij neni në adresë
elektronike të personit të autorizuar nga institucioni t'i
dorëzojë emër shfrytëzuesi dhe fjalëkalim për qasje te
SIMRNJ.
(7) Personi i autorizuar nga paragrafi (5) i këtij neni
është i obliguar t'i vendosë, respektivisht kompletojë të
dhënat në Regjistrin e SIMRNJ j, më së voni një muaj nga
dita e pranimit të emrit shfrytëzues dhe fjalëkalimit nga
paragrafi (6) i këtij neni, si dhe ta azhurnojë çdo ndryshim
të ndodhur të të dhënave në afat prej 10 ditësh nga
ndodhja e tij.".
Neni 4
Në nenin 23 paragrafi (3) në alinenë 4 lidhëza "dhe"
zëvendësohet me presje dhe shtohet alineja e re 5, si vijon:
"- kujdesi për fëmijë me probleme në zhvillim dhe
nevoja të veçanta arsimore dhe".
Në paragrafin (6) fjalët: "alineja 5" zëvendësohen me
fjalët: "alinetë 5 dhe 6".
Në paragrafin (7) pika në fund të fjalisë zëvendësohet
me presje dhe shtohen fjalët: "përveç në raste nga
paragrafi (3) alinetë 5 dhe 6 të këtij neni për të cilat
zbatohen dispozitat nga sfera e mbrojtjes shëndetësore,
sigurimi invalidor ose mbrojtja sociale.".
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këtij ligji është obliguar kryerësit të kundërvajtjes t'i
lëshojë urdhërpagesë në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
(2) Inspektori administrativ respektivisht i punës është i
obliguar të mbajnë evidencë për urdhër pagesa të lëshuara
kundërvajtëse dhe për epilogun e procedurave të ngritura
(3) Në evidencën nga paragrafi (2) i këtij neni
grumbullohen, përpunohet dhe ruhen të dhënat në vijim:
emri dhe mbiemri, respektivisht titulli i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës
kundërvajtëse e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës
(4) Të dhënat personale nga paragrafi (3) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(5) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës
kundërvajtëse i përcakton ministri i Shoqërisë Informatike
dhe Administratës.
Neni 46-b
Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj procedurë
kundërvajtëse mban edhe sanksion kundërvajtës shqipton
gjykata kompetente.".
Neni 7
Funksionari i cili udhëheq me institucionin është i
obliguar në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji të autorizojë së paku një person për të menaxhuar
me SIMRNJ.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________

Neni 5
Në nenin 46 në fjalinë hyrëse fjalët: 7.500 deri 15.000"
zëvendësohen me fjalët: "2.000 deri 3.000", kurse pas
fjalës "shqipton" shtohen fjalët "për kundërvajtje".
Në alinenë 1 fjalët: " në kundërshtim të" zëvendësohet
me fjalët: "në pajtim ".
Pas alinesë 1 shtohet aline e re 2, si vijon:
"- nuk autorizon së paku një person për menaxhimin
me të dhënat në SIMRNj ose për këtë nuk e njofton
Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në
pajtim me nenin 19 paragrafin (5) të këtij ligji,".
Në alinetë 2, 3, 4, 5, 6,11 dhe 12 të cilat bëhen aline 3,
4, 5, 6, 7, 12 dhe 13, fjalët: " në kundërshtim të"
zëvendësohen me fjalët: "në pajtim".
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri (2) si vijon:
"(2) Gjobë në shumë prej 250 deri 500 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit të autorizuar për menaxhim me SIMRNJ, nëse nuk
i vendos, respektivisht nuk i kompleton të dhënat në
Regjistrin në SIMRNJ në afat prej një muaji nga dita e
pranimit të emrit shfrytëzues dhe fjalëkalimit
për
SIMRNJ, ose nuk e azhurnon çdo ndryshim të ndodhur të
të dhënave në afat prej 10 ditësh nga ndodhja e tij, në
pajtim me nenin 19 paragrafi (7) të këtij ligji.".

722.
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 6
Pas nenit 46 shtohen dy nene të reja 46-a dhe 46-b, si
vijojnë:

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И
СРОДНИТЕ ПРАВА

"Neni 46-а
(1) Për kundërvajtje përcaktuar në nenin 46 të këtij
ligji, inspektori administrativ për të punësuarit në sektorin
publik nga neni 14 paragrafi (1) alinetë 1 dhe 2 të këtij
ligji respektivisht inspektori i punës për të punësuarit në
sektorin publik nga neni 14 paragrafi (1) alinetë 3 dhe 4 të

Член 1
Во Законот за авторското право и сродните права
(„Службен весник на Република Македонија“ број
115/10, 51/11, 147/13 и 154/15), во член 130 ставот (2)
се менува и гласи:

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 февруари 2016 година.
Бр. 08-936/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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„(2) Колективното управување може да се остварува и за исклучиви права што се остваруваат индивидуално, доколку со договор тоа право и е пренесено на
организацијата за колективно управување од авторот
односно носителот на правото.“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Авторот односно носителот на правото може со
изјава за иземање (забрана) од колективно управување
заверена кај нотар доставена до организацијата за колективно управување да забрани организацијата за колективно управување да го управува неговото право.“.
Член 2
Во членот 135 став (1) зборовите: „точки 1 и 6“ се
заменуваат со зборовите: „точки 1, 3, 4, 5 и 8“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Радио-телевизиските организации во случаите
од членот 137 точки 3, 4 и 5 од овој закон, пред започнување со вршење на дејноста, односно емитување на
програма која содржи авторски дела односно предмети
на сродни права се должни да побараат дозвола од организацијата за колективно управување.“.
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).
По ставот (4) кој станува став (5) се додаваат три
нови става (6), (7) и (8), кои гласат:
„(6) По исклучок од став (5) на овој член, во случај
кога системот за електронска евиденција не е инсталиран поради тоа што радио-телевизиската организација
не го овозможила инсталирањето на системот, како и
во случај на прекин на работата на системот за електронска евиденција кој не бил предизвикан од организацијата за колективно управување, радио-телевизиската организација е должна во рок од 30 дена од денот на
прекинот на работа на системот за електронска евиденција до организацијата за колективно управување
да ја достави во електронски облик дневната датотека
на користени авторски дела односно предмети на сродни права емитувани на програмата на радио-телевизискaта организација.
(7) Со договор склучен меѓу организацијата за колективно управување и радио-телевизиската организација може да се утврди и друга форма, различна од
формата утврдена во став (6) на овој член на доставување на податоци за емитувани авторски дела односно
предмети на сродни права.
(8) Во случaјот од став (6) на овој член, во рок од
најмногу 60 дена од денот на прекинот во работата на
системот за електронска евиденција, организацијата за
колективно управување може да побара и од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да и ја
достави дневната евиденција на емитуваната програма
на радио-телевизиската организација во форма и на начин утврдени со прописите со кои се уредува вршењето на аудио и аудиовизуелните услуги.“
Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (9), (10) и
(11).
Член 3
Членот 135-а се менува и гласи:
„(1) Заради електронско евидентирање, обработка
на податоци, следење и контрола над емитуваните авторски дела, односно предмети на сродни права, организациите за колективно управување се должни да
обезбедат и да инсталираат кај радио-телевизиските
организации систем за електронско евидентирање на
емитуваните авторски дела, односно предмети на сродни права (во натамошниот текст: систем за електронска
евиденција).
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(2) Системот за електронска евиденција е интегрирано информациско-комуникациско решение со обезбеден степен на заштита преку кое се врши електронско евидентирање, обработка на податоци, следење и
контрола над емитуваните авторски дела односно предмети на сродни права.
(3) Радио-телевизиските организации се должни да
обезбедат сопствен компатибилен систем со кој се
овозможува приклучување на системот за електронска
евиденција и да им овозможат на организациите за колективно управување инсталирање на системот за
електронска евиденција.
(4) Организациите за колективно управување и радио-телевизиските организации кај кои е инсталиран
системот за електронска евиденција се должни да го
одржуваат во употреба системот за електронска евиденција.
(5) Взаемните права и обврски на организациите за
колективно управување и радио-телевизиските организации во одржувањето во употреба на системот за
електронска евиденција можат да се уредат и со меѓусебен договор, согласно овој закон.
(6) Системот за електронска евиденција обезбедува
особено:
- идентификување на емитуваните авторски дела
односно предмети на сродни права во времето кога тие
се емитуваат на програмата на радио-телевизиската организација, со дозволено временско отстапување согласно актот од член 135-д став (2) од овој закон;
- записи од емитуваните авторски дела односно
предмети на сродни права;
- дневни, месечни и годишни извештаи и други периодични извештаи за емитуваните авторски дела односно предмети на сродни права по одредени параметри (број на емитувања на авторското дело, односно
предметот на сродно право, временски период на емитување, времетраење на емитување, идентификување
на радио-телевизиските организации на кои е емитувано делото, дневен извештај за радио-телевизиските организации кои евидентирале податоци за емитувани авторски дела односно предмети на сродни права во системот за електронска евиденција);
- известување по електронски пат до лицето во организацијата за колективно управување и лицето во радио-телевизиската организација за прекинот во работата на системот за електронска евиденција; и
- чување на податоците од системот за електронска
евиденција во рок од пет години од денот на нивното
евидентирање.“.
Член 4
По членот 135 –а се додаваат четири нови наслови
и четири нови члена 135-б, 135-в, 135-г и 135-д, кои
гласат:
„Дозвола за употреба на системот за електронска
евиденција
Член 135-б
(1) Дозвола за употреба на системот за електронска
евиденција, на барање на организацијата за колективно
управување издава Министерството за информатичко
општество и администрација по претходно мислење на
Министерството за култура.
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(2) Доколку Министерството за култура издало дозволи за колективно управување на две или повеќе организации за колективно управување со ист или различен
вид на права, кои вклучуваат и прибирање надоместоци од радиодифузно емитување на авторски дела и/или
предмети на сродни права, организациите се должни во
рок од 60 дена од денот на издавањето на последната
дозвола за колективно управување, да склучат договор
со кој ќе го регулираат начинот на заедничко обезбедување и инсталирање на системот за електронска евиденција.
(3) Со договорот од став (2) на овој член се регулираат меѓусебните права и обврски на организациите,
особено сразмерното учество на секоја организација во
трошоците за обезбедување, инсталирање и одржување на системот за електронска евиденција, создавањето на заедничката датотека на податоци на авторски дела односно предмети на сродни права и други прашања
поврзани со функционирањето на системот за електронска евиденција.
(4) Организациите од ставот (2) на овој член се
должни во рок од пет дена од денот на склучувањето
на договорот од ставот (2) на овој член, договорот да
го достават до Министерството за култура.
(5) Доколку во рок од 60 дена од денот на издавањето на дозволата од ставот (2) на овој член, организациите не го склучат договорот од ставот (2) на овој
член, Министерството за информатичко општество и
администрација во соработка со Комисијата за посредување во авторското право и сродните права, на барање на Министерството за култура, во рок од 30 дена од
денот на приемот на барањето ќе даде мислење по
предметот на несогласување на организациите.
(6) Организациите од ставот (2) на овој член во рок
од 30 дена од денот на доставување на мислењето од
став (5) на овој член се должни да го склучат договорот
од ставот (2) на овој член согласно мислењето на Министерството за информатичко општество и администрација.
(7) Доколку организациите од ставот (2) на овој
член не го склучат договорот од став (2) на овој член
во рокот од ставот (6) на овој член, Министерството за
култура во рок од 15 дена ќе донесе решение за одземање на дозволата на организациите од ставот (2) на овој
член.
(8) Во случај од став (2) на овој член, Министерството за информатичко општество и администрација
по претходно мислење на Министерството за култура
ќе издаде согласност за заедничка употреба на системот за електронска евиденција.
(9) Барањето од став (1) на овој член се доставува
согласно Законот за општата управна постапка.
(10) Формата и содржината на образецот на барањето од став (1) на овој член ги пропишува министерот
за култура.
Права и обврски на организацијата за колективно
управување за одржување на системот за
електронска евиденција
Член 135-в
(1) Организациите за колективно управување се
должни да назначат лице за следење на работата на
системот за електронска евиденција.
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(2) Во случајот од член 135-б став (2) од овој закон,
организациите за колективно управување заеднички го
назначуваат лицето од став (1) на овој член.
(3) Лицето од став (1) на овој член е должно да ја
провери компатибилноста на системот на радио-телевизиската организација заради инсталирање на системот за електронска евиденција, да го инсталира системот за електронска евиденција кај радио-телевизиските
организации, да го одржува во работа и да ја следи работата на системот за електронска евиденција.
(4) Во случај на прекин на работата на системот за
електронска евиденција лицето од став (1) на овој член
е должно, веднаш да преземе мерки за отстранување
на причините кои довеле до прекин на работата на системот.
(5) Доколку прекинот на работата на системот за
електронска евиденција е предизвикан од пречки во работата на компјутерскиот систем во радио-телевизиската организација, лицето од став (1) на овој член е
должно во рок од три часа од почетокот на прекинот на
работата на системот на електронска евиденција по
писмен пат, електронска пошта или телфонски да ја
извести радио-телевизиската организација и да даде насоки за отстранување на пречките во работењето на
системот и/или непосредно во просториите на радиотелевизиската организација да ги отстрани пречките во
компјутерскиот систем. За преземените дејствија за отстранување на пречките во работата на системот за
електронска евиденција лицето е должно да состави записник.
(6) Организациите за колективно управување се
должни да им овозможат на авторите, односно носителите на сродните права увид во податоците од системот за електронска евиденција кои се однесуваат на
нивните емитувани авторски дела односно предмети на
сродни права.
(7) Организациите за колективно управување се
должни да им овозможат на радио-телевизиските организации увид во податоците од системот за електронска евиденција кои се однесуваат на нивната емитувана
програма во која се содржани авторски дела, односно
предмети на сродни права.
(8) Увидот од ставовите (6) и (7) на овој член се
овозможува преку посебна корисничка сметка со корисничко име и лозинка.
Права и обврски на радио-телевизиската организација за одржување на системот за електронска
евиденција
Член 135-г
(1) Радио-телевизиската организација е должна да
назначи лице за следење на работата на системот за
електронска евиденција во радио-телевизиската организација.
(2) Лицето од став (1) на овој член е должно да ја
следи работата на системот за електронска евиденција
и да го одржува инсталираниот систем во радио-телевизиската организација во комуникација со системот за
електронска евиденција во организацијата за колективно управување.
(3) Доколку лицето од став (1) на овој член утврди
дека во радио-телевизиската организација системот за
електронска евиденција не функционира е должно веднаш да преземе мерки за отстранување на пречките во
работата на системот и да го извести лицето од член
135-в став (1) од овој закон.
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(4) Лицето од став (1) на овој член е должно да постапи по насоките за отстранување на пречките во работа на компјутерскиот систем во радио-телевизиската
организација дадени од лицето од член 135-в став (1)
од овој закон и да му овозможи пристап до комјутерскиот систем на радио-телевизиската организација.
Надзор над работата на системот за електронска
евиденција
Член 135–д
(1) Министерството за информатичко општество и
администрација врши технички надзор над работата на
системот за електронска евиденција согасно членовите
135 –а, 135-б, 135-в и 135-г од овој закон.
(2) Описот и техничките карактеристики на системот за електронска евиденција, услугите кои ги обезбедува, мерките за обезбедување заштита, минималните
технички услови кои треба да ги исполни радио-телевизиската организација заради обезбедување компатибилност со системот за електронска евиденција и другите прашања од важност за работата на системот ги
пропишува министерот за култура, во согласност со
министерот за информатичко општество и администрација.“.
Член 5
Во членот 137 став (1) точките 3), 4) и 5), се менуваат и гласат:
„3) кога користењето на авторското дело, односно
предметот на сродните права се врши од страна на радио-телевизиска организација во која е инсталиран системот за електронска евиденција, надоместокот за користење се определува во номинален износ кој се
пресметува во зависност од траењето на емитувањето,
односно користењето евиндентирано во системот за
електронска евиденција.
4) кога користењето на авторското дело, односно
предметот на сродните права се врши од страна на радио-телевизиска организација во која не е инсталиран
системот за електронска евиденција, надоместокот за
користење се определува во процентот од приходот кој
ги опфаќа средствата од радиодифузната такса и/или
претплатата, рекламите, спонзорствата, дотациите и
приходите од промет на програми. Како приход не се
сметаат средствата од данокот на додадена вредност,
средствата од кредити и камати на кредити.
5) Организацијата за колективно управување и радио-телевизиската организација во случајот од точката
3) на овој став на барање на радио-телевизиската организација со договор можат да утврдат надоместот за
користење на авторско дело односно предмет на сродно право да се определи во процент од приход согласно точката 4) на овој став“.
Точката 7) се брише.
Точките 8) и 9) стануваат точки 7) и 8).
Во точката 10) која станува точка 9) зборовите:
„точките 1, 2, 3 и 6“ се заменуваат со зборовите: „точките 1, 2, 3, 4, 5 и 8“
Точката 11) станува точка 10).
Во точката 12) која станува точка 11) зборовите:
„од точка 11)“ се заменуваат со зборовите: „од точка
10)“.
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Член 6
Во членот 141 став (1) зборовите: „членовите 140 и
140-а“ се заменуваат зборовите: „членовите 135-б став
(5), 140 и 140-а“.
Член 7
Во член 144 ставовите (4) и (5) се менуваат и гласат:
„(4) Средствата на организацијата остварени од камати на вложени средства во банка и други приходи, во
износ од 30% се распределуваат меѓу авторите односно
носителите на сродните права, сразмерно на исплатата
на надоместокот кои тие го оствариле согласно со податоците за користени дела од членот 135 став (1) од
овој закон, а во износ од 70% се распределуваат меѓу
авторите односно носителите на сродните права, во
согласност со податоците за користени дела од системот за електронска евиденција, односно во согласност
со податоците од член 135 ставови (6) и (7) од овој закон.
(5) Средствата кои организацијата ги прибира од
корисниците, а се пресметуваат во паушални износи и
средствата кои организацијата ги прибира од кабелско
реемитување авторски дела и предмети на сродни
права, се распределуваат меѓу авторите односно носителите на сродните права сразмерно на исплатата на
надоместокот кои тие го оствариле во согласност со
податоците за користени дела од системот за електронска евиденција односно во согласност со податоците од
член 135 ставови (6) и (7) од овој закон.“.
Член 8
Во член 146 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3) , кои гласат:
„(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставува согласно Законот за општата управна постапка.
(3) Формата и содржината на образецот на барањето од став (1) на овој член го пропишува министерот за
култура“.
Ставот (2) кој станува став (4) се менува и гласи:
„(4) Кон барањето од ставот (1) на овој член организацијата приложува статут, односно договор за основање и друга документација определена со овој закон, а
решението за упис во Централниот регистар на Република Македонија го обезбедува Министерството за
култура по службена должност.“.
Во ставот (3) кој станува став (5) зборовите: „ ставот (2)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (4)“.
Член 9
Во членот 150 став (3) по зборот „закон“ точката се
заменува со запирка и се додаваат зборовите: „во постапка и на начин утврдени во член 135-б од овој закон.“.
Член 10
Насловот на членот 151-а и членот 151-а се бришат.
Член 11
Во член 157 по ставот (2) се додава нов став (3), кој
гласи:
„(3) Доколку во спроведувањето на надзорот над
работењето на организацијата, Министерството за култура утврди дека организацијата од средствата прибрани по основ на надоместоци, за трошоци на работе-
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њето на организацијата потрошила износ поголем од
законски утврдениот максимален износ, Министерството за култура ќе издаде решение за одземање на
дозволата за колективно управување.“
Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи:
“„(4) Против решението за одземање на дозволата
од ставовите (2) и (3) на овој член може да се поведе
управен спор пред надлежен суд.“.
Член 12
Во членот 182 став (1) алинеја 2 зборовите: „член
135 ставови (1), (2) и (3)“ се заменуваат со зборовите:
„член 135 ставови (1), (2) (3), (4), (5), (6) и (7).“
Во алинејата 3 зборовите: „член 135 став (5)“ се заменуваат со зборовите: „член 135 став (9)“.
Член 13
По членот 183 се додава нов член 183-а, кој гласи:
„Член 183-а
(1) Глоба во износ од 3000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на радио-телевизиската организација ако:
1) не назначи лице за следење на работата на системот за електронска евиденција (член 135-г став (1));
2) не ја следи работата и не го одржува инсталираниот систем во радио-телевизиската организација во
комуникација со системот за електронска евиденција
во организацијата за електронска евиденција (член 135-г
став (2));
3) не преземе мерки за отстранување на пречките во
работата на системот и не ја извести организацијата за
колективно управување за пречките во работата на
компјутерскиот систем во радио-телевизиската организација (член 135-г став (3)); и
4) не постапи по насоките на организацијата за колективно управување за отстранување на пречките во работењето или не овозможи пристап во просториите на радиотелевизиската организација (член 135-г став (4)).
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на одговорното лице во правното
лице.“.
Член 14
По членот 185 се додава нов член 185-а, кој гласи:
„Член 185 –а
(1) Глоба во износ од 3000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на организацијата ако:
1) не назначи лице за следење на работата на системот за електронска евиденција (член 135-в став (1));
2) не преземе мерки за отстранување на пречките во
функцонирањето на системот за електронска евиденција (член 135-в став (4));
3) не ја извести радио-телевизиската организација
за пречки во работата на компјутерскиот систем во радио-телевизиската организација, не даде насоки на радио-телевизиската организација за отстранување на
пречките во работењето или не пристапи во простории-

те на радио-телевизиската организација со цел да се отстранат пречките во работа на системот за електронска
евиденција. (член 135-в став (5));и
4) не овозможи увид на авторите и/или носителите
на сродните права, односно на радио-телевизиските организации во податоците на системот за електронска
евиденција (член 135-в ставови (6) и (7)).
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ке му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на одговорното лице во правното
лице.“.
Член 15
(1) Постапките за донесување на тарифите на организациите за колективно управување, започнати пред
денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат според одредбите од овој закон.
Член 16
Радио-телевизиските организации кои на денот на
влегувањето во сила на овој закон вршат дејност, односно емитуваат програма која содржи авторски дела
односно предмети на сродни права од организацијата
за колективно управување ќе побараат дозвола за користење на авторски дела и предмети на сродни права
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на
овој закон.
Член 17
Организациите за колективно управување кои имаат добиено дозвола за употреба на системот за електронска евиденција ќе ја усогласат работата на системот за електронска евиденција со одредбите од овој закон во рок од четири месеци од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Член 18
(1) Организациите за колективно управување ќе го
назначат лицето од член 4 од овој закон со кој се додава нов член 135-в став (1), во рок од четири месеци од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
(2) Радио-телевизиските организации ќе го назначат
лицето од член 4 од овој закон со кој се додава нов
член 135-г став (1), во рок од четири месеци од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Член 19
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 20
Одредбите од член 4 од овој закон со кој се додава
нов член 135-б став (9) и член 8 од овој закон со кој во
член 146 се додаваат ставовите (2), (3) и (4), ќе отпочнат да се применуваат со отпочнувањето на примената
на Законот за општата управна постапка, согласно член
141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15).
Член 21
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TË DREJTËN E AUTORIT DHE TË DREJTA
TË PËRAFËRTA
Neni 1
Në Ligjin për të drejtën e autorit dhe të drejta të
përafërta ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 115/10, 51/11, 147/13 dhe 154/15), në nenin 130
paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"(2) Menaxhimi kolektiv mund të realizohet edhe për të
drejta të jashtëzakonshme që realizohen individualisht,
nëse me marrëveshjen kjo e drejtë i është bartur në
organizim për menaxhim kolektiv nga autori përkatësisht
bartësi i të drejtës.".
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
"(3) Autori përkatësisht bartësi i të drejtës mundet me
deklaratë për marrjen (ndalimin) e menaxhimit kolektiv të
vërtetuar në noter të dorëzuar në organizatën për
menaxhim kolektiv të ndalojë organizim të menaxhimit
kolektiv që ta menaxhojë të drejtën e tij.".
Neni 2
Në nenin 135 paragrafi (1) fjalët: "pikat 1 dhe 6"
zëvendësohen me fjalët: "pikat 1, 3, 4, 5 dhe 8".
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
"(2) Organizatat radiotelevizive në rastet e nenit 137
pikat 3, 4 dhe 5 të këtij ligji, para fillimit me kryerjen e
veprimtarisë, përkatësisht emetimin e programit i cili
përmban vepra të autorit përkatësisht lëndë të drejtave të
përafërta janë të obliguar të kërkojnë leje nga organizata
për menaxhim kolektiv.".
Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4).
Pas paragrafit (4) i cili bëhet paragraf (5) shtohen tre
paragrafë të rinj (6), (7) dhe (8), si vijojnë:
"(6) Me përjashtim të paragrafit (5) të këtij neni, në
rastet kur sistemi për evidencë elektronike nuk është i
instaluar për shkak të asaj që organizata -radio-televizive
nuk e ka mundësuar instalimin e sistemit, si dhe në rast të
ndërprerjes së punës së sistemit për evidencë elektronike
që nuk ka qenë e nxitur nga organizata për menaxhim
kolektiv, organizata radio-televizive është e obliguar në
afat prej 30 ditësh nga dita e ndërprerjes së punës së
sistemit për evidencë elektronike deri te organizata për
menaxhim elektronik ta dorëzojë në formë elektronike
datotekën ditore të veprave të autorit përkatësisht lëndë të
drejtave të përafërta të emituar në programin e organizatës
radio-televizive.
(7) Me marrëveshjen e lidhur me organizatës për
menaxhim kolektiv dhe organizatës radio-televizive mund
të konstatohen edhe forma të tjera të ndryshme nga forma e
përcaktuar në paragrafin (6) të këtij neni në dorëzimin e të
dhënave për emetimin e të drejtave të autorit përkatësisht
lëndë të drejtave të përafërta.
(8) Në rastin nga paragrafi (6) i këtij neni, në afat prej
më së shumti 60 ditë nga dita e ndërprerjes në punën e
sistemit për evidencë elektronike, organizata e menaxhimit
kolektiv mund të kërkojë edhe nga Agjencia për Shërbime
Mediale Audio dhe Audiovizuele që t'ia dorëzojë
evidencën e programit të emituar në organizatën radiotelevizive në formën dhe në mënyrën e përcaktuar me
dispozitat me të cilat rregullohet kryerja e shërbimeve
audio dhe audiovizuele."
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Paragrafët (5), (6) dhe (7) bëhen paragrafët (9), (10)
dhe (11).
Neni 3
Neni 135-a ndryshohet si vijon:
"(1) Për shkak të evidentimit elektronik përpunimi i të
dhënave, përcjellja dhe kontrolli mbi emetimin e të
drejtave të autorit, përkatësisht lëndët e të drejtave të
përafërta, organizatat për menaxhim kolektiv janë të
obliguar të sigurojnë dhe të instalojnë sistem të organizatës
radio-televizive për evidentim elektronik të veprave të
autorit, përkatësisht lëndë të drejtave të përafërta (në
tekstin e mëtejmë: sistemi për evidencë elektronike).
(2) Sistemi për evidencë elektronike është vendim i
integruar informatik komunikues me sistem të siguruar të
mbrojtjes përmes të cilit bëhet evidentimi elektronik,
përpunimi i të dhënave, përcjellja dhe kontrolli mbi veprat
e emetuara të autorit përkatësisht lëndë të drejtave të
përafërta.
(3) Organizatat radio-televizive janë të obliguara të
sigurojnë sistem kompatibil me të cilin mundësohet
përfshirje në sistemin për evidencë elektronike dhe të
mundësojnë organizatave për evidencë elektronike dhe t'i
mundësojnë organizatave për menaxhim kolektiv
instalimin e sistemit për evidencë elektronike.
(4) Organizata për menaxhim kolektiv dhe organizata
radio-televizive te e cila është i instaluar sistemi për
evidencë elektronike janë të obliguar ta mbajnë në
përdorim sistemim për evidencë elektronike.
(5) Të drejtat e ndërsjella dhe obligimet e organizatës
për menaxhim kolektiv dhe organizatat radio-televizive në
mirëmbajtjen në përdorimin e sistemit për evidencë
elektronike mund të rregullohen edhe me marrëveshje të
ndërsjellë, në pajtim me këtë ligj.
(6) Sistemi për evidencë elektronike siguron në veçanti:
- Identifikimin e veprave të emetuara të të drejtave të
autorit përkatësisht lëndëve të të drejtave të ngjashme në
kohën kur ato emitohen në programin e organizatës radiotelevizive, me shmangie të lejuar kohore në pajtim me
nenin 135-d paragrafi (2) të këtij ligji;
- incizime nga veprat e emetuara të autorit përkatësisht
lëndët e të drejtave të përafërta;
- raporte ditore, mujore dhe vjetore dhe raporte të tjera
periodike për veprat e emetuara të autorit përkatësisht
lëndë të drejtave të përafërta për parametra të caktuar
(numri i veprave të autorit, përkatësisht lëndë të drejtave të
përafërta, periudha kohore të emetimit, kohëzgjatja e
emetimit, identifikimi i organizatave radiodifuzive në të
cilën është emituar vepra, raport ditor për organizata radiodifuzive të cilat evidentojnë të dhëna për veprat e emetuara
të autorit përkatësisht lëndë të drejtave të përafërta në
sistemin e evidencën elektronike);
- njoftim përmes rrugës elektronike te personi i
organizatës për menaxhim kolektiv dhe personi në
organizatën radio-televizive për ndërprerjen në punën e
sistemit për evidencë elektronike dhe
- ruajtjen e të dhënave nga sistemi për evidencë
elektronike në afat prej pesë vitesh nga dita e evidentimit të
tyre.".
Neni 4
Pas nenit 135 -a shtohen katër tituj të rinj dhe katër
nene të reja 135-b, 135-v, 135-g dhe 135-d, si vijojnë:
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"Leja për përdorimin e sistemit për evidencë elektronike
Neni 135-b
(1) Leje për përdorimin e sistemit për evidencë
elektronike, me kërkesë të organizatës për menaxhim
kolektiv lëshon Ministria e Shoqërisë Informatike dhe
Administratës me mendim paraprak nga Ministria e
Kulturës.
(2) Nëse Ministria e Kulturës ka lëshuar leje për
menaxhim kolektiv të dy ose më shumë organizatave për
menaxhim elektronik me llojin e njëjtë të drejtave, të cilat
përfshijnë edhe grumbullimin e kompensimeve nga
emetimi radiodifuziv i të drejtave të autorit ose lëndë të
drejtave të përafërta, organizatat janë të obliguara deri në
60 ditë nga lëshimi i lejes së fundit për menaxhim kolektiv,
të lidhin marrëveshje me të cilën do ta rregullojnë mënyrën
e sigurimit të përbashkët dhe instalimin e sistemit për
evidencë elektronike.
(3) Me marrëveshjen nga paragrafi (2) i këtij neni
rregullohen të drejtat e ndërsjella dhe obligimet e
organizatave, në veçanti pjesëmarrje të barabartë në çdo
organizatë në harxhimet për sigurim, instalim dhe
mirëmbajtje të sistemit për evidencë elektronike, krijimin e
datotekës së të dhënave të veprave të autorit përkatësisht
lëndë të drejtave të përafërta dhe çështje tjera lidhur me
funksionimin e sistemit për evidencë elektronike.
(4) Organizatat nga paragrafi (2) i këtij neni janë të
obliguara në afat prej pesë ditëve nga dita e lidhjes së
marrëveshjes nga paragrafi (2) i këtij neni, marrëveshjen ta
dorëzojnë në Ministrinë e Kulturës.
(5) Nëse në afat prej 60 ditësh nga dita e lëshimit të
lejes nga paragrafi (2) i këtij neni, organizatat nuk e lidhin
marrëveshjen nga paragrafi (2) i këtij neni, Ministria e
Shoqërisë Informatike dhe Administratës në bashkëpunim
me Komisionin për Ndërmjetësim në të Drejtën e Autorit
dhe të Drejtat e Ngjashme, me kërkesë të Ministrisë së
Kulturës, në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të
kërkesës do të japë mendim për lëndën e mospajtimit të
organizatave.
(6) Organizatat nga paragrafi (2) i këtij neni në afat prej
30 ditëve nga dita e dorëzimit të mendimit nga paragrafi
(5) i këtij neni janë të obliguara ta lidhin marrëveshjen nga
paragrafi (2) i këtij neni në pajtim me mendimin e
Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës.
(7) Nëse organizatat nga paragrafi (2) i këtij neni nuk e
lidhin marrëveshjen nga paragrafi (2) i këtij neni në afatin
e paragrafit (6) të këtij neni, Ministria e Kulturës në afat
prej 15 ditësh do të miratojë aktvendim për marrjen e lejes
së organizatave nga paragrafi (2) i këtij neni.
(8) Në rast të paragrafit (2) të këtij neni, Ministria e
Shoqërisë Informatike dhe Administratës me mendim
paraprak të Ministria e Kulturës do të japë pëlqim për
përdorimin e përbashkët të sistemit për evidencë
elektronike.
(9) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni dorëzohet në
pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshëm
administrative.
(10) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës
nga paragrafi (1) i këtij neni i përcakton ministri i Kulturës.
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Të drejta dhe obligime të organizatës për menaxhim
kolektiv për mbajtjen e sistemit për evidencë
elektronike
Neni 135-v
(1) Organizatat për menaxhim kolektiv janë të
obliguara të emërojnë person për përcjelljen e punës së
sistemit për evidencë elektronike.
(2) Në rastet nga neni 135-b paragrafi (2) të këtij ligji,
organizatat për menaxhim kolektiv bashkërisht e emërtojnë
personin nga paragrafi (1) i këtij neni.
(3) Personi nga paragrafi (1) i këtij neni është i
obliguar ta kontrollojë kompatibilitetin e sistemit të
organizatës radio-televizionit për shkak të instalimit të
sistemit për evidencë elektronike, ta instalojë sistemin për
evidencë elektronike te organizatat radio-televizive, ta
mbajë në punë dhe ta përcjellë punën e sistemit për
evidencë elektronike.
(4) Në rast të ndërprerjes së punës së sistemit për
evidencë elektronike personi nga paragrafi (1) i këtij neni
është i obliguar, menjëherë të marrë masa për mënjanimin
e shkaqeve të cilat kanë sjellë ndërprerjen e punës së
sistemit.
(5) Nëse ndërprerja e punës së sistemit për evidencë
elektronike është shkaktuar nga pengesat në punën e
sistemit kompjuterik në organizatën e radio-televizionit,
personi nga paragrafi (1) i këtij neni është i obliguar në afat
prej tri orëve nga fillimi i ndërprerjes së punës së sistemit
të evidencës elektronike me shkrim, postë elektronike ose
telefon ta informojë organizatën e radio-televizionit dhe
japë mendime për mënjanimin e pengesave në punën e
sistemit ose drejtpërdrejtë në hapësirat e organizatës së
radio-televizionit t'i mënjanojë pengesat në sistemin
kompjuterik. Për veprimet e marra për mënjanimin e
pengesave në punën e sistemit për evidencë elektronike
është i obliguar të dorëzojë procesverbal.
(6) Organizatat për menaxhim kolektiv janë të obliguar
që t'u mundësojnë autorëve, përkatësisht bartësve të të
drejtave të përafërta kontroll të të dhënave nga sistemi për
evidencë elektronike të cilat kanë të bëjnë me emetimin e
tyre të drejtave të autorit përkatësisht lëndë të drejtave të
përafërta.
(7) Organizatat për menaxhim kolektiv janë të
obliguara qe t'i mundësojnë autoreve, përkatësisht bartësve
të të drejtave të përafërta kontroll të të dhënave nga sistemi
për evidence elektronike të cilat kane të bëjnë me
programin e tyre të emetuar ku përmbahen të drejtat e
autorit, përkatësisht lëndë të drejtave të përafërta.
(8) Kontrolli nga paragrafët (6) dhe (7) të këtij neni
mundësohet përmes llogarisë së veçantë të shfrytëzuesit
me emrin dhe fjalëkalimin e shfrytëzuesit.
Të drejta dhe obligime të organizatës radio-televizive
për mirëmbajtjen e sistemit për evidence elektronike
Neni 135-g
(1) Organizata radio-televizive është e detyruar të
emërojë person për përcjelljen e punës së sistemit për
evidencë elektronike në organizatën radio-televizive.
(2) Personi nga paragrafi (1) i këtij neni është i obliguar
ta përcjellë punën e sistemit për evidencë elektronike dhe
ta mbajë sistemin e instaluar në organizatën radiotelevizive në komunikim me sistemin për evidencë
elektronike në organizim të menaxhimit kolektiv.
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(3) Nëse personi nga paragrafi (1) i këtij neni e vërteton se
organizata radio-televizive për evidencë elektronike nuk
funksionin është e obliguar menjëherë të marrë masa për
mënjanimin e pengesave në punën e sistemit dhe ta informojë
personin nga neni 135-v paragrafi (1) të këtij ligji.
(4) Personi nga paragrafi (1) i këtij neni është i obliguar
të veprojë sipas udhëzimeve për mënjanimin e pengesave
në punë në sistemin kompjuterik në organizatën e radiotelevizionit të dhëna nga personi nga neni 135-v paragrafi
(1) të këtij ligji dhe t'i lejojë qasje në sistemin kompjuterik
të organizatës së radio-televizionit.
Mbikëqyrja mbi punën e sistemit për evidencë
elektronike
Neni 135–d
(1) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe
Administratës kryen mbikëqyrje teknike mbi punën e
sistemit për evidencë elektronike në pajtim me nenet 135-a,
135-b, 135-v dhe 135-g të këtij ligji.
(2) Përshkrimin dhe karakteristikat teknike të sistemit
për evidencë elektronike, shërbimet të cilat i siguron, masat
për sigurim mbrojtje, kushtet minimale të cilat duhet 'i
plotësojë organizata radio-televizive për shkak të sigurimit
të kompatibilitetit me sistemin për evidencë elektronike
dhe çështje të tjera me rëndësi për punën e sistemit i
përcakton ministri i kulturës, në pajtim me ministrin e
shoqërisë informatike dhe administratës.".
Neni 5
Në nenin 137 paragrafi (1) pikat 3), 4) dhe 5),
ndryshohen si vijojnë:
"3) kur shfrytëzimi i veprës së autorit, përkatësisht
lëndës së të drejtave të përafërta bëhet nga ana e
organizatës radio-televizive në të cilën është i instaluar
sistemi për evidencë elektronike, kompensimi për
shfrytëzim përcaktohet në shumë nominale e cila
vlerësohet varësisht nga kohëzgjatja e emitimit,
përkatësisht shfrytëzimi i evidentuar në sistemin e
evidencës elektronike.
4) kur shfrytëzuesi i veprës së autorit, përkatësisht
lënda e të drejtave të përafërta bëhet nga ana e organizatës
radio-televizive në të cilën nuk është i instaluar sistemi për
evidencë elektronike, kompensimi për shfrytëzim
përcaktohet në procesin nga të hyrat të cilat i përfshin
mjetet nga taksa radiodufuzive ose pagesa të reklamave,
sponsorëve dhe të hyrave nga qarkullimi i programeve.
Sikur të hyra nuk llogariten mjetet nga tatimi mbi vlerën e
shtuar, mjetet nga kreditë dhe kamatat e kredive.
5) Organizata për menaxhim kolektiv dhe organizata
radio-televizive në rast të pikës 3) të këtij paragrafi me
kërkesë të organizatës radio-televizive me marrëveshje
mund të konfirmojnë kompensim për shfrytëzimin e veprës
së autorit përkatësisht lëndës së të drejtës së përafërt që të
përcaktohet në përqindje nga e hyra në pajtim me pikën 4)
të këtij paragrafi".
Pika 7) shlyhet.
Pikat 8) dhe 9) bëhet pika 7) dhe 8).
Në pikën 10) e cila bëhet pika 9) fjalët: "pikat 1, 2, 3
dhe 6" zëvendësohen me fjalët: "pikat 1, 2, 3, 4, 5 dhe 8".
Pika 11) bëhet pika 10).
Në pikën 12) e cila bëhet pika 11) fjalët: "nga pika 11)"
zëvendësohen me fjalët: "nga pika 10)".
Neni 6
Në nenin 141 paragrafi (1) fjalët: "nenet 140 dhe 140a" zëvendësohen me fjalët: "nenet 135-b paragrafi (5), 140
dhe 140-a".
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Neni 7
Në nenin 144 paragrafët (4) dhe (5) ndryshohen si
vijojnë:
"(4) Mjetet e organizatës të realizuara nga kamata e mjeteve
të investuara në bankë dhe të hyra të tjera, në shumë prej 30%
shpërndahen mes autorëve përkatësisht bartësve të drejtave të
përafërta, në mënyrë të barabartë të pagesës së kompensimeve
që ata i kanë realizuar në pajtim me të dhënat e veprave të
shfrytëzuara nga neni 135 paragrafi (1) i këtij ligji, ndërsa
shuma prej 70% shpërndahet mes autorëve përkatësisht bartësve
të drejtave të përafërta, në pajtim me të dhënat e veprave të
shfrytëzuara për evidencë elektronike, përkatësisht në pajtim me
të dhënat e nenit 135 paragrafët (6) dhe (7) të këtij ligji.
(5) Mjetet të cilat organizata i siguron nga
shfrytëzuesit, ndërsa janë të vlerësuara në shuma paushall
dhe mjetet të cilat organizata i grumbullon nga riemitmi
kabllovik vepra të autorit dhe lëndë të drejtave të përafërta,
shpërndahet mes autoreve përkatësisht bartësve të drejtave
të përafërta në mënyrë të barabartë të pagimit të
kompensimit që ata e kanë realizuar në pajtim me të dhënat
e shfrytëzuesve për vepra të shfrytëzuara nga sistemi për
evidencë elektronike përkatësisht në pajtim me të dhënat e
nenit 135 paragrafët (6) dhe (7) të këtij ligji.".
Neni 8
Në nenin 146 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të
rinj (2) dhe (3), si vijojnë:
"(2) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni dorëzohet në
pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme
administrative.
(3) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës
nga paragrafi (1) i këtij neni e përcakton ministri i
Kulturës".
Paragrafi (2) i cili bëhet paragraf (4) ndryshohet si
vijon:
"(4) Me kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni
organizata dorëzon statut, përkatësisht marrëveshje për
themelim dhe dokumentacion tjetër të përcaktuar me këtë
ligj, ndërsa vendimin për regjistrim në Regjistrin Qendror
të Republikës së Maqedonisë e siguron Ministria e
Kulturës me detyrë zyrtare.".
Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (5) fjalët:
"paragrafi (2)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (4)".
Neni 9
Në nenin 150 paragrafi (3) pas fjalës "ligj" pika
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "në procedurë
dhe në mënyrë të përcaktuar në nenin 135-b të këtij ligji.".
Neni 10
Titulli në nenin 151-a dhe neni 151-a shlyhen.
Neni 11
Në nenin 157 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3),
si vijon:
"(3) Nëse në zbatimin e mbikëqyrjes mbi punën e
organizatës, Ministria e Kulturës përcakton se organizata
nga mjetet e grumbulluara në bazë të kompensimeve, për
harxhime në punën e organizatës ka harxhuar shumë më të
madhe nga shuma e maksimumit të përcaktuar me ligj,
Ministria e Kulturës do të japë vendim për marrjen e lejes
për menaxhim kolektiv."
Paragrafi (3) i cili behët paragraf (4) ndryshohet si
vijon:
""(4) Kundër vendimit për marrjen e lejes nga
paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni mund të ngritët kontest
administrativ para gjykatës kompetente.".
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Neni 12
Në nenin 182 paragrafi (1) alineja 2 fjalët: "neni 135
paragrafët (1), (2) dhe (3)" zëvendësohen me fjalët: "neni
135 paragrafët (1), (2) (3), (4), (5), (6) dhe (7)."
Në alinenë 3 fjalët: "neni 135 paragrafi (5)"
zëvendësohen me fjalët: "neni 135 paragrafi (9)".
Neni 13
Pas nenit 183 shtohet neni i ri 183-a, si vijon:
"Neni 183-a
(1) Gjobë në shumë prej 3000 eurosh në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet si kundërvajtje organizatës
radio-televizive nëse:
1) nuk emërton person për përcjelljen e punës së
sistemit të evidencës elektronike (neni 135-g paragrafi (1));
2) nuk e përcjellë punën dhe nuk e mban sistemin e
instaluar në organizatën radio-televizive në komunikim me
sistemin për evidence elektronike në organizim të
evidencës elektronike (neni 135-g paragrafi (2));
3) nuk ndërmerr masa për mënjanimin e pengesave në
punën e sistemit dhe nuk e informon organizatën për
menaxhim kolektiv për pengimin në punën e sistemit
kompjuterik në organizatën radio-televizive (neni 135-g
paragrafi (3)); dhe
4) nuk vepron sipas udhëzimeve të organizatës për
menaxhim kolektiv për mënjanimin e pengesave në punën
ose nuk mundëson qasje në lokalet e organizatës së radiotelevizionit (neni 135 paragrafi (4)).
(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e përcaktuar
për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik.".
Neni 14
Pas nenit 185 shtohet neni i ri 185-a, si vijon:
"Neni 185-a
(1) Gjobë me shumë prej 3000 euro në kundërvlere me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje organizatës radiotelevizive nëse:
1) nuk emëron person për përcjelljen e punës së
sistemit të evidencës elektronike (neni 135-v paragrafi (1));
2) nuk ndërmerr masa për mënjanimin e pengesave në
funksionimin e sistemit për evidentim elektronik (neni 135v paragrafi (4));
3) nuk e informon organizatën radio-televizive për
pengesat në punën e sistemit kompjuterik në organizatën
radio-televizive, nuk jep udhëzime në organizatën radiotelevizive për mënjanimin e pengesave në punën ose nuk
ka qasje në lokalet e organizatës radio-televizive me qëllim
të mënjanimit të pengesave në punën e sistemit për
evidencë elektronike. (neni 135-v paragrafi (5)); dhe
4) nuk mundëson kontroll në të drejtat ose te bartësit e
të drejtave të përafërta, përkatësisht organizatat radiotelevizive në të dhënat e sistemit për evidencë elektronike
(neni 135-v paragrafët (6) dhe (7)).
(2) Gjobë me shume prej 30% nga gjoba e përcaktuar
për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik." .
Neni 15
(1) Procedurat për miratimin e tarifave të organizatave
për menaxhim kolektiv, të filluara para ditës së hyrjes në
fuqi të këtij ligji, do të vazhdojnë sipas dispozitave të këtij
ligji.

Бр. 27 - Стр. 37

Neni 16
Organizatat radiotelevizive të cilat në ditën e hyrjes në
fuqi të këtij ligji kryejnë veprimtari, përkatësisht emitim të
programit i cili mban të drejta të autorit përkatësisht lëndë
të drejtave të përafërta nga organizata për menaxhim
kolektiv do të kërkojnë leje për shfrytëzimin e të drejtave
të autorit dhe lëndë të drejtave të përafërta në afat prej 30
ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 17
Organizatat për menaxhim kolektiv të cilat kanë marrë
leje për përdorimin e sistemit për evidencë elektronike do
ta harmonizojnë punën e sistemit për evidencë elektronike
me dispozitat e këtij ligji në afat prej katër muajve nga dita
e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 18
(1) Organizatat për menaxhim kolektiv do ta emërtojnë
personin nga neni 4 i këtij ligji me të cilin të shtohet neni i
ri 135-v paragrafi (1), në afat prej katër muajve nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
(2) Organizatat për menaxhim kolektiv do ta emërtojnë
personin nga neni 4 i këtij ligji me të cilin do të shtohet
neni i ri 135-g paragrafi (1), në afat prej katër muajsh nga
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 19
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do te
miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në
fuqi të këtij ligji.
Neni 20
Dispozitat nga neni 4 i këtij ligji me të cilin shtohet
neni i ri 135-b paragrafi (9) dhe neni 8 i këtij ligji me të
cilin në nenin 146 shtohen paragrafët (2), (3) dhe (4), do të
fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 124/15).
Neni 21
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________
723.
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 ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за здравственото осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 февруари 2016 година.
Бр. 08-937/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

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

Стр. 38 - Бр. 27

15 февруари 2016

З А КО Н
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

2. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 1
Во Законот за здравственото осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ број
25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005,
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009,
67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13,
187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14,
20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15 и 217/15), во
член 9 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
"Како основни здравствени услуги се сметаат и
лековите што не се на листата на лекови од ставот 1
под а) точка 8) и под в) точка 2) на овој член, кои
Јавните здравствени установи ги набавуваат по
претходна согласност од Министерството за здравство
и Фондот.".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
_________

Бр. 08-1017/1
12 февруари 2016 година
Скопје

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

725.
Врз основа на членот 12 став 4 од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 27/14, 42/14, 187/14 и 146/15),Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 12 февруари 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ ЗА
2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишната програма за
работа на Агенцијата за пошти за 2016 година.

L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM
SHËNDETËSOR

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Neni 1
Në Ligjin për sigurim shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 25/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10,
156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14,
97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15,
129/15, 150/15, 154/15 dhe 217/15), në nenin 9 pas
paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:
"Si shërbime shëndetësore themelore konsiderohen
edhe barnat që nuk janë në listën e barnave nga paragrafi 1
nën a) pika 8) dhe nën v) pika 2) të këtij neni, që
Institucionet Shëndetësore Publike i furnizojnë pas
pëlqimit paraprak të Ministrisë së Shëndetësisë dhe
Fondit.".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
724.
Врз основа на членoт 34 став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“
број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15),
Собранието на Република Македонија, на седницата
одржана на 12 февруари 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ЗАФАЌАЊЕ ОД ВКУПНИОТ ГОДИШЕН ПРИХОД НА НОСИТЕЛИТЕ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
2016 ГОДИНА
1. Се утврдува процентот на зафаќање од вкупниот
годишен приход на носителите на лиценци за вршење
на енергетски дејности за финансирање на работењето
на Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија за 2016 година да изнесува 0,052% .

Бр. 08-1037/1
12 февруари 2016 година
Скопје

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

726.
Врз основа на членот 56 став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија”
број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007,
88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 13/13,
164/13, 44/14 и 192/15), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 12 февруари 2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА
МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ШТО ГО НАПЛАТУВА
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД
ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Собранието на Република Македонија дава согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест
што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1038/1
12 февруари 2016 година
Скопје

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

15 февруари 2016

Бр. 27 - Стр. 39

727.
Врз основа на членот 13 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ брoj
14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12,
42/14, 97/15 и 152/15), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 12 февруари 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА
ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Собранието на Република Македонија дава согласност на Предлогот на годишната програма за работа и
развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за
2016 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1039/1
12 февруари 2016 година
Скопје

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

728.
Врз основа на членот 13 од Законот за воздухопловство ("Службен весник на Република Македонија" брoj
14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12,
42/14, 97/15 и 152/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 февруари 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА
ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ЗА
2016 ГОДИНА
Член 1
Собранието на Република Македонија дава согласност на Предлогот на Годишниот финансиски план на
Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2016 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1040/1
12 февруари 2016 година
Скопје

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
729.
Врз основа на член 63 став (2) од Законот за спорт
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02,
66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14,
138/14, 177/14, 72/15, 153/15 и 6/16), Владата на Република Mакедонија, на седницата одржана на 10.2.2016
година, донесе
УРЕДБА
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ
ОД НАЦИОНАЛНО И ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа уредба се врши класификација на објектите
за спорт од национално и локално значење, во сопственост на Република Македонија.
Член 2
Објектите за спорт во сопственост на Република
Македонија се класифицираат согласно нивната функционалност, опременост, безбедност, инфраструктурни компоненти и содржини за спорт и спортско рекреативни активности, согласно стандардите за организирање национален и меѓународен систем на натпревари.
Член 3
Објектите за спорт се класифицираат на:
- објекти за спорт од национално значење во сопственост на Република Македонија;
- објекти за спорт од локално значење во сопственост на Република Македонија кои се дадени на користење на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје.
Член 4
(1) Објектите за спорт од национално значење во
сопственост на Република Македонија се дадени во
Прилог број 1, кој е составен дел на оваа уредба .
(2) Објектите за спорт од локално значење во сопственост на Република Македонија дадени на користење на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје се наведени во Прилог број 2, кој е составен
дел на оваа уредба.
Член 5
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-251/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

Стр. 40 - Бр. 27

15 февруари 2016

15 февруари 2016

Бр. 27 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 27

15 февруари 2016

15 февруари 2016

Бр. 27 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 27

730.
Врз основа на член 63 став (3) од Законот за спорт
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.29/02,
66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14,
138/14, 177/14, 72/15, 153/15 и 6/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016
година, донесе
УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА
СПОРТ ОД НАЦИОНАЛНО И ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ
ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
И ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Член 1
Со оваа уредба се уредува начинот на користење на
објектите за спорт од национално и локално значење во
сопственост на Република Македонија и единиците на
локална самоуправа.
Член 2
(1) Од страна на Агенцијата за млади и спорт во јуни и декември во тековната година на веб страната се
објавува јавен повик за користење на деловите од објектите за спорт од национално значење што се во функција на спортот, од страна на националните спортски
федерации за настапи на национални репрезентации,
настапи на спортски клубови на натпревари од меѓународен карактер, натпревари од највисок ранг на домашни спортски првенства и слично.
(2) Националните спортски федерации и спортските
клубови кои ќе имаат настапи на натпревари од меѓународен карактер, натпревари од највисок ранг на домашни спортски првенства, поднесуваат барање за користење термини на деловите од објектите за спорт од
национално значење што се во функција на спортот,
кон кое се приложува полугодишен план со календар
за месечни активности за тренинг и натпревари.
(3) Барањето од став (2) на овој член се поднесува
најдоцна седум дена од денот на објавувањето на јавниот повик од став (1) на овој член.
(4) Во случај барањето да биде поднесено од два
или повеќе субјекти од став (2) на овој член, за користење ист термин, приоритет ќе имаат субјектите кои ќе
организираат подготвителни тренинзи и натпревари од
највисок степен во сениорска конкуренција, па редоследно во пониските степени на натпревари и пониските возрасни категории.
(5) За користење на деловите од објектите за спорт
од национално значење што се во функција на спортот,
од страна на Агенцијата за млади и спорт на официјалната веб-страна се објавува полугодишен календар со
издадени термини и се доставува писмено известување
до корисниците најдоцна 10 дена од денот на завршувањето на јавниот повик од став (1) на овој член.
(6) Користењето на делот од објектот за спорт од
национално значење што е во функција на спортот се
врши врз основа на склучен договор помеѓу Агенцијата за млади и спорт и корисникот.
(7) Доколку настанат промени во издадените термини за користење на деловите од објектите за спорт од
национално значење што се во функција на спортот, од
страна на Агенцијата за млади и спорт се врши ажурирање на календарот за издадени термини од став (5) на
овој член најдоцна два дена од денот на настанатата
промена.
Член 3
(1) Слободните термини кои не се издадени согласно член 2 од оваа уредба, за деловите од објектите за
спорт од национално значење што се во функција на
спортот, по претходно доставено барање се даваат на
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користење на физички и правни лица за реализација на
тренинг и натпревари, како и за рекреативни активности и други настани.
(2) По поднесените барања од страна на субјектите
од став (1) на овој член, од страна на Агенцијата за
млади и спорт се издава термин согласно календарот
од член 2 став (5) од оваа уредба. Во случај барањето
да биде поднесено од два или повеќе субјекти од став
(1) на овој член за користење на ист термин, термин ќе
се издаде на субјектот кој прв поднел барање.
(3) Користењето на делот од објектот за спорт од
национално значење што е во функција на спортот се
врши врз основа на склучен договор помеѓу Агенцијата за млади и спорт и корисникот.
Член 4
(1) Од страна на единиците на локална самоуправа
во месец јуни и декември во тековната година на веб
страната се објавува јавен повик за користење на деловите од објектите за спорт од локално значење кои се
во функција на спортот, од страна на националните
спортски федерации за настапи на национални репрезентации, настапи на спортски клубови на натпревари
од меѓународен карактер, натпревари од највисок ранг
на домашни спортски првенства и слично.
(2) Националните спортски федерации и спортските
клубови кои ќе имаат настапи на натпревари од меѓународен карактер, натпревари од највисок ранг на домашни спортски првенства, поднесуваат барање за користење термини на деловите од објектите за спорт од
локално значење кои се во функција на спортот, кон
кое се приложува полугодишен план со календар за месечни активности за тренинг и натпревари.
(3) Барањето од став (2) на овој член се поднесува
најдоцна седум дена од денот на објавувањето на јавниот повик од став (1) на овој член.
(4) Во случај барањето да биде поднесено од два
или повеќе субјекти од став (2) на овој член, за користење ист термин, приоритет ќе имаат субјектите кои ќе
организираат подготвителни тренинзи и натпревари од
највисок степен во сениорска конкуренција, па редоследно во пониските степени на натпревари и пониските возрасни категории.
(5) За користење на деловите од објектите за спорт
од локално значење кои се во функција на спортот, од
страна на единиците на локална самоуправа на официјалната веб-страна се објавува полугодишен календар
со издадени термини и се доставува писмено известување до корисниците најдоцна 10 дена од денот на завршувањето на јавниот повик од став (1) на овој член.
(6) Користењето на делот од објектот за спорт од
локално значење кои се во функција на спортот, се
врши врз основа на склучен договор помеѓу единиците
на локална самоуправа и корисникот.
(7) Доколку настанат промени во издадените термини за користење на деловите од објектите за спорт од
локално значење што се во функција на спортот, од
страна на единиците на локална самоуправа се врши
ажурирање на календарот за издадени термини од став
(5) на овој член најдоцна два дена од денот на настанатата промена.
Член 5
(1) Слободните термини кои не се издадени согласно член 4 од оваа уредба, за деловите од објектите за
спорт од локално значење кои се во функција на
спортот, по претходно доставено барање се даваат на
користење на физички и правни лица за реализација на
тренинг и натпревари, како и за рекреативни активности и други настани.
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(2) По поднесените барања од страна на субјектите
од став (1) на овој член, од страна на единиците на локална самоуправа се издава термин согласно календарот од член 4 став (5) од оваа уредба. Во случај барањето да биде поднесено од два или повеќе субјекти од
став (1) на овој член за користење на ист термин, термин ќе се издаде на субјектот кој прв поднел барање.
(3) Користењето на делот од објектот за спорт од
локално значење кои се во функција на спортот, се
врши врз основа на склучен договор помеѓу единиците
на локална самоуправа и корисникот.
Член 6
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-292/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

731.
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15 и 11/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 10.2.2016 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ
НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016
година („Службен весник на Република Македонија“
бр.2/16) во членот 2 став (2) во табелата во подмерката
1.1. алинејата 3 се менува и гласи:
„-Висината на директните плаќања за пченица, јачмен, пченка, ориз, тритикале, соја, сончоглед, маслодајна репка, афион, памук, граор, еспарзета, добиточен
грашок и луцерка изнесува 12.000,00 денари по хектар,
со задолжителна употреба на сертифициран семенски
материјал според минимално употребената количина
на семе по хектар. Табелата за минимално употребената количина на семе по хектар е дадена во Прилог 1 кој
е составен дел на оваа уредба;“.
Во подмерката 1.2. во алинејата 1 по зборот „засеани“ се додаваат зборовите „со сертифициран семенски
материјал“.
Во подмерката 1.4 во алинејата 2 по сврзникот „за“
се додаваат зборовите „засеани површини со сертифициран семенски материјал од“.
Во алинејата 3 зборовите „без примена на систем за
наводнување“ се заменуваат со зборовите „ на останатите површини“.
Во подмерката 1.5. во алинеите 1 и 3 зборовите
„култивирани произведени ароматични и зачински растенија“ се заменуваат со зборовите „засеани култивирани лековити, ароматични и зачински растенија и за
одржување на повеќегодишни култивирани лековити,
ароматични и зачински растенија“.

По алинејата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:
„- Листата на засеани култивирани лековити, ароматични и зачински растенија кои се предмет на директни плаќања за алинеја 3 од оваа подмерка е дадена во
Прилог 2 кој е составен дел на оваа уредба. Листата на
повеќегодишни култивирани лековити, ароматични и
зачински растенија кои се предмет на директни плаќања за алинеја 3 од оваа подмерка е дадена во Прилог 3
кој е составен дел на оваа уредба.“.
Во подмерката 1.8. алинејата 2 се менува и гласи:
„-Декоративните и брзорастечките садници кои се
предмет на директни плаќања за оваа подмерка е дадена во Табела на декоративни и брзорастечки садници
во Прилог 4 кој е составен дел на оваа уредба;“.
Во подмерката 1.9.во алинеја 1 по зборот „стопанства“ се додаваат зборовите „и не поднеле барање за
користење на средства за подигање на нови површини
со овошни насади за истите катастарски парцели по
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година;“.
Алинејата 2 се менува и гласи:
„- Прифатлив минимален број на овошки по хектар
за секој овошен вид одделно е даден во Табела за минимален број на овошки по хектар за постоечки производни овошни насади по овошни видови во Прилог 5
кој е составен дел на оваа уредба;“.
Во алинејата 4 по зборот „јаболко“ се додаваат зборовите „праска, кајсија, цреша“.
По подмерката 1.16. се додава нова подмерка 1.17.
која гласи:
1.17.

Директни
плаќања за
производство
на млади растенија од цвеќе во инвитро
услови

-Корисници на оваа подмерка
се земјоделски стопанства запишани во Регистар на снабдувачи на саден материјал кои
имаат произведено и продадено младо растение од родот
Орхидеи вид Phalaenopsis во
инвитро услови во период од 1
јануари до 15 мај 2016 година;
-Висината на директните плаќања изнесува 70,00 денари по
продадено младо растение кое
е произведено во инвитро услови со микроразмножување и
користење на хранливи агарски
подлоги кои имаат желатинска
структура во санитарно-исправни услови
-Максимален број на млади
растенија е 88.000 по корисник

Во подмерката 1.18 во алинеја 1 зборовите „сите
нивни производни капацитети“ се заменуваат со зборовите „сите евидентирани парцели во Единствениот регистар на земјоделски стопанства“.
Во ставот (3) во табелата во подмерката 2.15. во
алинејата 1 зборовите „произведени во Република Македонија“ се бришат.
Во алинејата 3 бројот „120“ се заменува со бројот
„121“.
Во ставот (4) точка 1) во алинејата 1 по бројот
„1.5.“ се додава бројот „1.7.“.
Во алинејата 3 по бројот „1.4.“ се додава бројот
„1.5.“.
Во алинејата 5 по бројот „2.5.“ се додава бројот
„2.6.“.
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Точката 2) се менува и гласи:
„За дополнителни директни плаќања за подмерките
од ставовите (2) и (3) на овој член сертифицирани како
растително и сточарско органско производство и производство во преод.
- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат сертифицирано растително и сточарско органско производство и производство во преод
согласно Законот за органско земјоделско производство.
- Висината на директните плаќања се зголемува за
30% во однос на директните плаќања предвидени во
став (2) на овој член во подмерки 1.3., 1.4., 1.8., 1.13.,
1.14., 1.15. и 1.16..
- Висината на директните плаќања се зголемува за
50% во однос на директните плаќања предвидени во
став (2) на овој член во подмерка 1.1. алинеја 3 и во
ставот (3) на овој член во подмерките 2.1., 2.5., 2.6.,
2.7., 2.8., 2.10., 2.11., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18.,
2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23. и 2.25..
- Висината на директните плаќања се зголемува за
70% во однос на директните плаќања предвидени во
став (2) на овој член во подмерки 1.1 алинеја 4, 1.7.,
1.9., 1.10. и 1.11. За овоштарското и лозарското производство висината на директните плаќања се пресметува
скалесто и тоа: од 0,1 ха до 10 ха 100%, од 10,1 ха до 40
ха 60%, од 40,1 ха до 60 ха 30% и над 60 ха 10%.
- Висината на директните плаќања се зголемува за
100% во однос на директните плаќања предвидени во
ставот (2) на овој член во подмерки 1.5. и 1.6.“.
Член 2
Во членот 3 ставот (3) се брише.
Ставовите (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7) и (8).
По ставот (10) кој станува став (9) се додаваат 10
нови става(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18)
и (19) кои гласат:
„(10) Кога барателот ги нема намирено финансиските обврски кон Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното претпријатие за
стопанисување со пасишта по основ на користење на
пасишта во државна сопственост и подружниците на
Акционерско друштво Водостопанство на Република
Македонија по основ на неплатен воден надоместок ќе
се овозможи меѓусебно пребивање на ненамирените
финансиски обврски со одобрениот износ на финансиска поддршка, по претходна согласност на барателот со
поднесена изјава заверена на нотар дека е согласен ненамирените обврски да се пребијат со одобрената финансиска поддршка.
(11) Изјавата од став (10) на овој член барателот е
должен да ја достави до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во рок од
20 дена од денот на доставување на известувањето за
ненамирени финансиски обврски од став (10) на овој
член од страна на Агенцијата за финансиска поддршка
во земјоделството и руралниот развој.
(12) Во случај кога барателот нема да достави согласност во рокот од став (11) од овој член, на истиот не
му се исплаќа одобрениот износ на финансиска поддршка.
(13) Доколку одобрениот износ на финансиска поддршка на корисникот не е доволна за подмирување на
сите обврски на корисникот утврдени во став (10) од
оваа уредба, подмирувањето на обврските се врши по
следниот редослед:
1. неплатена закупнина за користење на државно
земјоделско земјиште,
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2. склучени договори за користење на средства од
компензациони фондови од странска помош за кои е
надлежно Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
3. обврски по однос на неплатен воден надомест и
4. неплатен надоместок за користење на државни
пасишта.
(14) Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство доставува до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој податоци за ненамирени финансиски обврски со состојба
на 15 јануари 2016 година за следните основи:
- неплатена закупнина за користење на државно
земјоделско земјиште и
- склучени договори за користење на средства од
компензациони фондови од странска помош за кои е
надлежно Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство.
(15) Подружниците на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија доставуваат до
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството
и руралниот развој податоци за ненамирени финансиски обврски со состојба на 15 јануари 2016 година по
основ за неплатен воден надоместок.
(16) Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта доставува до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој податоци
за ненамирени финансиски обврски со состојба на 15
јануари 2016 година за неплатен надоместок за користење на државни пасишта.
(17) Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство, Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта и подружниците на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија податоците од ставовите (14), (15) и (16) на овој член ги доставуваат до Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој по електронски пат
во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на
оваа уредба.
(18) Ажурирањето на внесените податоци врз основа на извршена уплата и/или технички грешки при пријавувањето на податоците за ненамирени финансиски
обврски ќе го вршат Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство и Јавното претпријатие за
стопанисување со пасишта и подружниците на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија.
(19) Податоците од ставовите (15), (16) и (17) од
овој член кои ги доставуваат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта и подружниците
на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија до Агенцијата за финансиска поддршка
во земјоделството и руралниот развој треба да ги содржат видот на обврската, висината на обврската (главен долг и камата), основот од кој произлегува обврската, податоци за должникот (име и презиме/назив,
ЕМБГ/ЕМБС), податоци за сметка на субјектот на која
треба да се изврши исплатата на обврската и истите
треба да бидат целосни, комплетни и валидни за да се
сметаат за основ за вршење на пребивање.“.
Член 3
Во член 4 во точката 1. бројот „1.2.“ се брише.
По точката 1. се додава нова точка 2. која гласи:
„2.До 31 октомври 2016 година за подмерка 1.2. од
оваа уредба.“.
Точките 2., 3. и 4. стануваат точки 3., 4. и 5..
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Член 4
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1463/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

27. Coriandrum sativum L. – кориандер
28. Sinapsis alba L. – бел синап
29. Artemisia absinthium L. – пелин (бел пелин, питом
пелин)
30.Cuminum cyminum L. –кумин
31. Carum carvi L -ким
32. Laurus nobilis L.-ловор

Прилог 3
Прилог 1
Табела за минимално употребени количини семе
по хектар

Вид
Пченица
Јачмен
Тритикале
Рж
Овес
Ориз
Пченка
Сирак

Минимална употребена
количина на семе во
кг./ха
180
160
180
180
120
170
15
10

Листа на повеќегодишни култивирани лековити,
ароматични и зачински растенија
1. Lavandula angustifolia L. - лаванда
2. Melissa officinalis L. – маточина (пчелина трeва, лимон трева)
3. Mentha piperitae L - нане
4. Salvia officinalis L. - жалфија
5. Hipericum perforatum L. - кантарион
6. Majorana hortensis (Оriganum majorana ) L. – мајоран
7. Thymus vilgaris L. - тимјан
8. Thymus serpyllum L.-мајчина душичка
9.Rosmarinus officinalis L.-рузмарин
10. Оriganum vulgare - оригано
11.Helichrusum italicum - смиље
12. Galeopsistetrahit L. - конопица

Прилог 4

Прилог 2
Листа на засеани култивирани лековити,
ароматични и зачински растенија
1. Valeriana officinalis – мачкина трева (валеријанa)
2. Inula helenium L. – оман (голем корен, волско око)
3. Ocimum basilicum L – босилек
4. Trigonella foenumgraecum L – грчко семе (пискавица, сминдух)
5. Angelica archangelica L. - ангелика
6. Digitalis lanata Ehrh. – волнест напрсток (бесник)
7. Chamomilla recutita L. /Matricaria chamomilla - камилица
8. Centaurea cyanus L. – синчец
9. Silybum marianum L. – (сикавица, дива артичока, бадељ)
10. Petroselinum crispum Mill. - магдонос
11. Calendula officialis L. - невен
12. Achilea millefolium L. – ајдучка трева
13. Echinacea purpurea ( angustiflia ) – сончев шешир
14. Plangato lanceolata L. – теснолистен тегавец
15. Hissopus officinalis L. - изоп
16. Pimpinella anisum L. - анасон
17. Foeniculum vulgare var. dulce Mill. – сладок анасон
(феникулум)
18. Arnica montana - арника
19. Urtica dioica L. - коприва
20. Gentiana lutea L. - линцура
21. Verbascum phlomolides и Verbascum densiflorum –
лопен
22. Malva silvestris L. – црн слез (див слез, голем слез)
23. Althaea officinalis L.– бел слез
24. Saturea hortensis (montana) L.– чубрица
25. Anetum graveolens L. - копар
26. Artemisia dracunculus– естрагон,

Табела на декоративни и брзорастечки садници
Р. Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Брзорастечки растенија
1
2
3

Декоративни садници
Cerdus spp.
Chamaecyparis law. allumi
Chamaecypariselwodi
Chamaecyparis
law.
columnaris
Cupressus spp.
Criptomeria japonica
Juniperusretinospora
Juniperus com hibernika
Juniperushorizontalis
Juniperusskyrocel
Juniperus chin. blue variety
Pinusmugo
Pinus spp.
Piceapungens
Piceaexcelsa
Sequoin gigantean
Taxus spp.
Thuja occ. plicata
Thuja occ. rozentalie
Thuja occ. wudvordii
Thuja occ. reingold
Thuja occ. plicata
Thuja occ. berkman
Thuja occ. Smaragd
Paulownia
Paulownia Elongata
Paulownia Tomentoza
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Прилог 5
Табела за минимален број на овошки - садници по
хектар за постоечки производни овошни насади по
овошни видови
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Овошен вид
јаболка
круши
дуњи
мушмула
слива
праски
кајсија
цреши
вишна
орев
бадем
лешник
питом костен
актинидија (киви)
маслинка
калинка
јапонско јаболко
смоква
аронија
боровинка
шип
рибизла
малина
капина
јагода
гоџи бери

Прифатливиот број
на садници
по хектар е над
400
330
500
550
330
330
400
240
500
70
330
270
200
550
330
620
330
500
1400
2200
1660
3330
8000
1250
31000
2500

__________
732.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија" бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје
се даваат на трајно користење, без надомест, недвижните ствари - објекти на Железничко одморалиште
„Свети Стефан" - Охрид кои се наоѓаат во Охрид на
КП 2600/1, КО Коњско, запишани во Имотен лист број
1789, сопственост на Република Македонија, со вкупна
површина од 2.284 м2 и тоа:
- зграда бр.1, приземје, влез 5, намена ПП (А5-4),
внатрешна површина 5м2 ;

- зграда бр.1, приземје, влез 9, намена ДП (Б4-4),
внатрешна површина 20м2
- зграда бр.1, приземје, влез 9, намена ДП (Б4-4),
внатрешна површина 20м2
- зграда бр.1, кат 1, влез 1, намена ПП (Б5-1), внатрешна површина 98м2;
- зграда бр.1, кат 1, влез 1, намена СТ (Б5-1), внатрешна површина 419м2;
- зграда бр.1, кат 2, влез 1, намена СТ (Б5-1), внатрешна површина 339м2;
- зграда бр.1, кат 2, влез 1, намена ПП (Б5-1), внатрешна површина 65м2;
- зграда бр.1, приземје, влез 1, намена СТ (Б5-1),
внатрешна површина 444м2
- зграда бр.1, приземје, влез 1, намена ПП (Б5-1),
внатрешна површина 29м2;
- зграда бр.1, приземје, влез 2, намена ДП (Б6-3),
внатрешна површина 53м2;
- зграда бр.1, приземје, влез 4, намена ДП (Б6-3),
внатрешна површина 111м2
- зграда бр.2, приземје, влез 5, намена ПП (А5-4),
внатрешна површина 19м2
- зграда бр.2, приземје, влез 5, намена ПП (А5-4),
внатрешна површина 4м2;
- зграда бр.2, приземје, влез 2, намена ДП (Б6-3),
внатрешна површина 121м
- зграда бр.2, подрум, влез 4, намена ДП (Б6-3),
внатрешна површина 27м2;
- зграда бр.2, приземје, влез 4, намена ДП (Б6-3),
внатрешна површина 38м2
- зграда бр.З, приземје, влез 2, намена ДП (Б6-3),
внатрешна површина 419м
- зграда бр.З, подрум, влез 4, намена ДП (Б6-3),
внатрешна површина 34м2;
- зграда бр.З, приземје, влез 4, намена ДП (Б6-3),
внатрешна површина 8м2;
- зграда бр.4, приземје, влез 4, намена ДП (Б6-3),
внатрешна површина 11м2;
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-297/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

733.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ број 199/14, 44/15 и 193/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се
утврдуваат градби со основна класа на намена Е2-пристаниште со придружни содржини и градбa за потреби-
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те на Капетанија на пристаништата, кои е потребно да
се предвидат во рамки на КП 15496, запишана на Имотен лист бр. 3745 за КО Охрид 3; КП 15498, запишана
на Имотен лист бр. 100058 за КО Охрид 3 и во водeниот простор на внатрешните води на Охридското Езеро,
на површина од околу 50000 м2, кои граничат со КП
16346/1, запишана во Имотен лист бр. 102998 за КО
Охрид 3; КП 16514, запишана во Имотен лист бр.
103008 за КО Охрид 3 и КП 15498 запишана во Имотен
лист бр. 100058 за КО Охрид 3, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-461/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

734.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15
и 153/15 ), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари – објекти, на ул. ,,Народен фронт“
бр. 19 во Скопје, на КП 83/2, КО Центар 2, и тоа :
- зграда 1, намена на зграда A2-2, влез 1, кат приземје, ХС со корисна површина од 21 м2 и
- зграда 1, намена на зграда А2-2, влез 1, кат мезанин, ХС со корисна површина од 20 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-472/1
2 февруари 2016 година
Скопје

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

735.
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15
и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за
детални геолошки истражувања на минералната суровина – варовник на локалитетот „Клисурата“ с.Дреново Општина Кавадарци, поднесена од Друштвото за
ограничена одговорност за проектирање, градежништво, внатрешна и надворешна трговија УРБАН ИНВЕСТ ДОО Грков Јован Кавадарци, бр. 24-6458/1 од
24.12.2014 година, бидејќи е доставено негативно
мислење од Министерство за култура – Управа за
заштита на културно наследство бр. 08-1152/2 од
4.5.2015 година од причина што просторот предвиден
за вршење на геолошки истражувања на минерална
суровина го зафаќа јужниот и југозападниот дел од
ридот Градиште с.Дреново, Општина Кавадарци, и
според Евиденцијата на недвижно културно наследство на територијата на Република Македонија, лежи
археолошкиот локалитет „Градиште-Девол Град“
с.Дреново, потврден како населба од предримскиот и
римскиот период, а надлежната установа за заштита,
Национален конзерваторски центар од Скопје, води
постапка за воспоставување на привремена заштита
на археолошкиот локалитет поради што до завршување на постапкта не треба да се вршат детални геолошки истражувања на предложениот простор.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-543/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

736.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО
ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ
ДЕЛА ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД
СОДРЖИНАТА НА НЕЗАКОНСКОТО СЛЕДЕЊЕ
НА КОМУНИКАЦИИТЕ
Член 1
Со оваа oдлука, на досегашниот корисник Министерството за правда му престанува користењето на
движните ствари и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест, на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење
на комуникациите.
Член 3
Министерот за правда склучува договор со јавниот обвинител на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-573/1
10 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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737.
Врз основа на член 30 став 6 алинеја 4 од Законот
за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15 и 6/16)
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА ПЕРИОД ОД
1.1.2015 ДО 31.12.2015 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работата на Фондот за иновации и технолошки развој за период од 1.1.2015 до 31.12.2015 година, бр.02-38/9 од 14.1.2016 година, донесен од
Управниот oдбор на Фондот за иновации и технолошки
развој, на седницата одржана на 14.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-584/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

738.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 2
Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија.
Член 3
Министерот за локална самоуправа склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички
работи на Владата на Република Македонија со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-608/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

739.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа - Биро за регионален
развој му престанува користењето на движна ствар моторно возило со следните карактеристики:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа му престанува користењето на движните ствари – две моторни возила со
следните карактеристики:

Член 2
Движната ствар од членот 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

15 февруари 2016
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Член 3
Директорот на Бирото за регионален развој склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“
Бр. 42-609/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

740.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар - војничко
куче, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за одбрана, и тоа:
- куче Бимба, тетовир број 925, од расата германски овчар, женско, боја жолта со црн плашт, дата на раѓање 30.10.2015 година.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно - правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од
АБЦ- БРОХЕР ДООЕЛ, Бр. 1993-2015 година, во која е
проценета вкупната вредност на движната ствар на износ од 4.400,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 4.400,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-628/5
10 февруари 2016 година
Скопје

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

741.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар - војничко
куче, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за одбрана, и тоа:
- куче Бил, тетовир број 13, од расата лабрадор,
машко, боја црна, дата на раѓање 3.9.2006 година.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно - правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од
АБЦ- БРОХЕР ДООЕЛ, Бр. 606 од 17.11.2015 година,
во која е проценета вкупната вредност на движната
ствар на износ од 2.350,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 2.350,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e - aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-628/6
10 февруари 2016 година
Скопје

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

742.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар - војничко
куче, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за одбрана, и тоа:

Стр. 56 - Бр. 27
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- куче Бела, тетовир број 927, од расата германски
овчар, женско, боја жолта со црн плашт, дата на раѓање
30.10.2015 година.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно - правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од
АБЦ- БРОХЕР ДООЕЛ, Бр. 1993-2015 година, во која е
проценета вкупната вредност на движната ствар на износ од 4.400,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 4.400,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-628/7
10 февруари 2016 година
Скопје

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

743.
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Член 1
Со оваа одлука на општина Пробиштип се пренесуваат во сопственост, без надомест недвижните стваризгради, сопственост на Република Македонија и тоа:
1. Зграда запишана во Имотен лист бр.58 за КО Лезово, на КП бр.509, зграда бр.1, влез 1, кат приземје,
намена деловна просторија, со површина од 182 м2,
2. Зграда запишана во Имотен лист бр.58 за КО Злетово, на КП бр.1422, зграда бр. 1, влез 1, кат приземје,
намена помошна просторија, со површина од 44 м2,
3. Згради запишани во Имотен лист бр.114 за КО
Добрево, на КП бр. 1741 и тоа:
- зграда 1, влез 1, кат 01, бр. 3, намена стан, со површина од 55 м2,
- зграда 1, влез 1, кат 01, бр. 4, намена стан, со површина од 46 м2,

- зграда 1, влез 1, кат 01, бр. 5, намена стан, со површина од 48 м2,
- зграда 1, влез 1, кат 01, бр. 6, намена стан, со површина од 56 м2,
- зграда 1, влез 1, кат приземје, бр. 1, намена стан,
со површина од 9 м2,
- зграда 1, влез 1, кат приземје, бр. 1, намена стан,
со површина од 72 м2,
- зграда 1, влез 1, кат приземје, бр. 2, намена стан,
со површина од 50 м2,
- зграда 1, влез 1, кат приземје бр. 2, намена помошна просторија, со површина од 9 м2,
- зграда 1, влез 1, кат приземје, бр. 3, намена помошна просторија, со површина од 5 м2,
- зграда 1, влез 1, кат приземје, бр. 4, намена помошна просторија, со површина од 5 м2,
- зграда 1, влез 1, кат приземје, бр. 5, намена помошна просторија, со површина од 6 м2,
- зграда 1, влез 1, кат приземје, бр. 6, намена помошна просторија, со површина од 9 м2,
- зграда 1, влез 1, кат приземје, намена стан, со
површина од 38 м2,
- зграда 3, влез 1, кат 01, намена помошна просторија, со површина од 38 м2,
- зграда 3, влез 1, кат приземје, намена останати објекти, со површина од 33 м2,
- зграда 4, влез 1, кат приземје, намена помошна
просторија, со површина од 20 м2,
- зграда 5, влез 1, кат 01, бр. 2, намена останати објекти, со површина од 208 м2,
- зграда 5, влез 1, кат приземје, бр. 1, намена стан,
со површина од 200 м2 и
- зграда 7, влез 1, кат приземје, намена гаража, со
површина од 11 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-657/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

744.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар - војничко
куче, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за одбрана, и тоа:
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- куче Тана, тетовир број 147, од расата белгиски
овчар, женско, боја лавја, дата на раѓање 10.09.2015 година.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно - правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од АБЦ
- БРОХЕР ДООЕЛ, Бр. 1993-2015 година, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар на износ
од 4.450,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 4.450,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-682/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

745.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар- војничко
куче, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за одбрана, и тоа:
- куче Монд, тетовир број 84, од расата лабрадор,
машко, боја црна, дата на раѓање 21. 08. 2015 година.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно - правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од АБЦ
- БРОХЕР ДООЕЛ, Бр. 1993-2015 година, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар на износ
од 4.500,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 4.500,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-682/2
10 февруари 2016 година
Скопје

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

746.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар - војничко
куче, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за одбрана, и тоа:
- куче Макс, тетовир број 83, од расата лабрадор,
машко, боја црна, дата на раѓање 21.08.2015 година.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно - правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од АБЦ
- БРОХЕР ДООЕЛ, Бр. 1993-2015, во која е проценета
вкупната вредност на движната ствар на износ од
4.500,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 4.500,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-682/3
10 февруари 2016 година
Скопје

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

Стр. 58 - Бр. 27

15 февруари 2016

747.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар - војничко
куче, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за одбрана, и тоа:
- куче Џони, тетовир број 910, од расата германски
овчар, машко, боја жолта со црн плашт, дата на раѓање
10.03.2015 година.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно - правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од АБЦ
- БРОХЕР ДООЕЛ, Бр. 863 од 11.11.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар на
износ од 4.500,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 4.500,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-682/4
10 февруари 2016 година
Скопје

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

748.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар- војничко
куче, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за одбрана, и тоа:

- куче Беа, тетовир број 926, од расата германски
овчар, женско, боја жолта со црн плашт, роден на
30.10.2015 година.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно-правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од АБЦБРОХЕР ДООЕЛ, Бр. 1993-2015 година, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар на износ
од 4.400,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 4.400,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-682/8
10 февруари 2016 година
Скопје

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

749.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар- војничко
куче, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за одбрана, и тоа:
- куче Бак, тетовир број 14, од расата лабрадор,
машко, боја црна, дата на раѓање 03.09.2006 година.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно-правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од АБЦБРОХЕР ДООЕЛ, Бр. 606 од 17.11.2015 година, во која
е проценета вкупната вредност на движната ствар на
износ од 2.350,00 денари.

15 февруари 2016

Бр. 27 - Стр. 59

Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 2.350,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-682/9
10 февруари 2016 година
Скопје

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

750.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе

751.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФИЛОЗОФСКИ
ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура - Управа за заштита на културното наследство, му престанува користењето на движните ствари и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар- војничко
куче, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за одбрана, и тоа:
- куче Аска, тетовир број 919, од расата германски
овчар, женско, боја жолта со црн плашт, дата на раѓање
6.9.2015 година.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно-правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од АБЦБРОХЕР ДООЕЛ, Бр. 1993-2015, во која е проценета
вкупната вредност на движната ствар на износ од
4.450,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 4.450,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-682/10
10 февруари 2016 година
Скопје

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

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Филозофски факултет - Скопје.
Член 3
Директорот на Управата за заштита на културното
наследство, склучува договор со деканот на Филозофски факултет - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-784/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

752.
Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе

Стр. 60 - Бр. 27

15 февруари 2016

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИОБЈЕКТИ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
продажба на недвижни ствари – објекти, бр. 4212651/1, од 22 декември 2015 година („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 227/15).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1106/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

753.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА
СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за финансии се
дава на трајно користење без надоместок недвижна
ствар - објект, кој се наоѓа на КП бр. 3595, ул. „22 Октомври“ бб, запишан во Имотен лист бр.2578 за КО Радовиш, сопственост на Република Македонија и тоа:
- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти Б23, влез 1 кат ПО, број 1 намена на посебен дел од зграда ДП, со површина од 738м2;
- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти Б23, влез 1 кат ПР, број 1 намена на посебен дел од зграда
ДП, со површина од 873м2 и
- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти Б23, влез 1 кат К1, број 1 намена на посебен дел од зграда
ДП, со површина од 1175м2.

754.
Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација, бр. 4212078/1, од 22.12.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/16).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1352/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

755.
Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација, бр. 426113/2, од 21.07.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/15).

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. 42-1229/1
10 февруари 2016 година
Скопје

Бр. 42-1353/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

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

15 февруари 2016

756.
Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15 и 7/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.2.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА
ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИНИ
НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас
за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна
сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање бр.02/16 со архивски бр.171303/1 од 2.2.2016 година распишан од министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство.

Бр. 27 - Стр. 61

хивски бр.17-1304/1 од 2.2.2016 година распишан од
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1462/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

758.
Врз основа на член 17 став 5 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија" бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, СТОПАБр. 42-1459/1
Заменик на претседателот
10 февруари 2016 година
на Владата на Република
НИСУВАЊЕ И ПРЕНОС НА КАПАЦИТЕТИ ЗА
Скопје
Македонија,
ФЛАШИРАЊЕ НА ВОДА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ
м-р Владимир Пешевски, с.р.
ПОТРЕБИ
__________

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

757.
Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15 и 7/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.2.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА
ПОВРШИНИ ДО 3 ХЕКТАРИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас
за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна
сопственост за површини до 3 хектари бр.03/16 со ар-

l. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
започнување на постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и
пренос на капацитети за флаширање на вода за комерцијални потреби бр.02-158/1-5/1 од 29.1.2016 година,
донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие
за водоснабдување „Студенчица" Кичево, на седницата, одржана на 29.1.2016 година.
2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето вo „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-12148/1-15
10 февруари 2016 година
Скопје

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

Стр. 62 - Бр. 27

15 февруари 2016

759.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на
следните движни ствари:

15 февруари 2016

Бр. 27 - Стр. 63

Стр. 64 - Бр. 27

15 февруари 2016

15 февруари 2016

Бр. 27 - Стр. 65

Стр. 66 - Бр. 27

15 февруари 2016

15 февруари 2016

Бр. 27 - Стр. 67

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење, за период од шест месеци од
денот на влегувањето на сила на оваа одлука, без надомест на Државната изборна комисија.
Член 3
Министерот за финансии, склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој се
уредуваат правата и обврските на движните ствари од членот 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1436/1
10 февруари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

Стр. 68 - Бр. 27

15 февруари 2016

760.
Врз основа на член 43 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2016 година

Член 4
Во членот 5 износот „27.860.000“ се заменува со износот „29.160.000“.

(„Службен весник на Република Македонија” бр.
209/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.2.2016 година, донесе

Член 5
Во членот 6 износот 13.930.000 се заменува со износот „14.580.000“.

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА

Член 6

РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од

ЗА 2016 ГОДИНА

денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Член 1
Во Програмата за рамномерен регионален развој за

Бр. 42-1006/1

Заменик на претседателот

2016 година („Службен весник на Република Македо-

10 февруари 2016 година

на Владата на Република

нија" бр. 2/16), во членот 2 табелата се заменува со но-

Скопје

Македонија,

ва табела, која гласи:

м-р Владимир Пешевски, с.р.

„

_________
Вкупно

Намена

денари

1.Неизмирени обврски од 2015 година

4.000.000

2.Неповратно учество во финансира-

102.060.000

ње проекти во планските региони
3. Неповратно учество во финансира-

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
761.

29.160.000

Врз основа на член 38 став (2) од Законот за буџе-

ње проекти во подрачјата со специ-

тите („Службен весник на Република Македонија” бр.

фични развојни потреби

64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 и

4. Неповратно учество во финансира-

14.580.000

192/15), министерот за финансии, донесе

ње проекти за развој на селата
5. Исплата на средства за плаќање на

УПАТСТВО

2.000.000

придонесите за пензиско-инвалидско

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-

и здравствено осигурување за лица

НОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ, РАСПОРЕДУВАЊЕ И

кои имаат стекнато право на плаќање
6. Исплата на средства за одобрени

ПОВРАТ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ
200.000

регреси на дел од камати по користе-

1. Во Упатството за начинот на евидентирање, рас-

ни кредити

поредување и поврат на јавните приходи (“Службен

Вкупно:

152.000.000

весник на Република Македонија” бр. 114/09, 153/09,

“

43/10, 185/11 и 186/14) Прилогот 1 се заменува со нов
Прилог 1 кој е составен дел на ова упатство.

Член 2
Во членот 3 износот „10.500.000“ се заменува со износот „4.000.000“.

денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Член 3
Во членот 4 износот „97.510.000“ се заменува со износот “102.060.000“.

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од

Бр.09-2009/1
5 февруари 2016 година

Министер за финансии,

Скопје

м-р Зоран Ставрески, с.р.

15 февруари 2016

Бр. 27 - Стр. 69

Стр. 70 - Бр. 27

15 февруари 2016

15 февруари 2016

Бр. 27 - Стр. 71

Стр. 72 - Бр. 27

15 февруари 2016

15 февруари 2016

Бр. 27 - Стр. 73

Стр. 74 - Бр. 27

15 февруари 2016

15 февруари 2016

Бр. 27 - Стр. 75

Стр. 76 - Бр. 27

15 февруари 2016

15 февруари 2016

Бр. 27 - Стр. 77

Стр. 78 - Бр. 27

15 февруари 2016

15 февруари 2016

Бр. 27 - Стр. 79

Стр. 80 - Бр. 27

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
762.
Врз основа на член 27 став 3 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15 и 7/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ КОЕ МОЖЕ ДА СЕ
ДАДЕ ВО ЗАКУП И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА ПОВРШИНАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО
ЗЕМЈИШТЕ КОЕ МОЖЕ ДА СЕ ДАДЕ ВО ЗАКУП
Член 1
Во Правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште
во државна сопственост кое може да се даде во закуп и
определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде под закуп
(„Службен весник на Република Македонија” бр.12/08,
26/12, 2/13, 158/13, 110/15, 120/15 и 129/15), во член 4
ставот 2 се менува и гласи:

15 февруари 2016

„Под материјално – техничка опременост во смисла на
став 1 од овој член, се подразбира трактор како основно средство за обработка на земјоделско земјиште во
сопственост на понудувачот заради што треба да достави соодветен доказ (сообраќајна дозвола, фактура,
договор за купопродажба заверен на нотар, правосилна
судска одлука или акт на друг надлежен орган) или да
достави договор за користење на трактор како основно
средство за обработка на земјоделското земјиште (договор за лизинг или договор за послуга заверени на нотар), односно бројот на грла добиток во сопственост на
понудувачот во постапка по јавен оглас за што треба да
достави потврда од овластено ветеринарно друштво.“
Во ставот 6 во алинејата 1 зборовите “0,7 хектари“
се заменуваат со зборовите “0,6 хектари“.
Алинејата 2 се менува и гласи:
„-големината на површината која може да се даде
под закуп сразмерно да расте со број на грла добиток
во сопственост на понудувачот, но не може да изнесува
повеќе од 20 хектари на еден учесник во постапка по
јавен оглас.“
Во ставот 7 зборовите: “став 5 од овој член изнесува 3,5 хектари“ се заменува со зборовите: “став 6 од
овој член изнесува 3 хектари“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 17 – 1779/2
12 февруари 2016 година
Скопје
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