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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4373.
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 НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3976/1
27 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 5
Во членот 120 став (1) во воведната реченица зборовите: “2.000 до” се бришат, а по зборот “лице” се додаваат зборовите: “односно трговец поединец”.
Ставот (2) се менува и гласи:
“Глоба во износ од 30% од одмерената глоба банка,
филијала на странска банка, штедилница и друго правно лице, односно за трговец поединец ќе му се изрече
за прекршоците од ставот (1) на овој член на одговорното лице во банка, филијала на странска банка, штедилница и друго правно лице, односно на одговорното
лице во трговец поединец.”
Член 6
Членот 121 зборовите: “400 до 800” се заменуваат
со зборовите: “500 до 750”.
Член 7
По членот 123 се додава нов член 123-а, кој гласи:
“Член 123-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице, односно трговец поединец се врши согласно со
Законот за прекршоците.”
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
BANKËN POPULLORE TË REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

Член 1
Во Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
број 158/10, 123/12 и 43/14), во членот 115 став (2) зборовите: “121 и 122” се заменуваат со зборовите: “121,
122 и 123”.

Neni 1
Në ligjin për Bankën Popullore të Republikës së
Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 158/10, 123/12 dhe 43/14), në nenin
115 paragrafi (2) fjalët "121 dhe 122" zëvendësohen me
fjalët "121, 122 dhe 123".

Член 2
Во членот 117 став (1) зборовите: “15.000 до” се
бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
“Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
банка, филијала на странска банка и штедилница ќе му
се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и
на одговорното лице во банката, филијалата на странска банка и штедилница.”

Neni 2
Në nenin 117 paragrafi (1) fjalët "15.000 deri "
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
bankat, filialet të bankës së huaj dhe kursimore do t'i
shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni
personit përgjegjës në bankë, filiale ose në bankë të huaj
dhe kursimore."

Член 3
Во членот 118 став (1) зборовите: “15.000 до” се
бришат, а по зборот “лице” се додаваат зборовите: “односно трговец поединец”.
Ставот (2) се менува и гласи:
“Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице, односно за трговец поединец ќе му се
изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговец поединец.”

Neni 3
Në nenin 118 paragrafin (1) fjalët "15.000 deri"
shlyhen, kurse pas fjalës "person" shtohen fjalët "
respektivisht tregtar individual".
Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik respektivisht për tregtarin individual do të
shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij nen
në personin përgjegjës në personin juridik respektivisht
tregtar individual."

Член 4
Членот 119 зборовите: “4.000 до 6.000” се заменуваат со зборовите: “2.000 до 3.000”.

Neni 4
Në nenin 119 fjalët "4000 deri 6000" zëvendësohen me
fjalët " 2000 deri 3000".
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Neni 5
Në nenin 120 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët
"2.000 deri" shlyhen, kurse pas fjalës "person" shtohen
fjalët " respektivisht tregtar individual".
Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur, filiali i
bankës së huaj, kursimore dhe person i huaj juridik
respektivisht tregtar individual do t'i shqiptohet për
kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij nen në personin
përgjegjës në bankë, filiale e bankës së huaj, kursimore dhe
person tjetër juridik tregtar individual."
Neni 6
Në nenin 121 fjalët "400 deri 600" zëvendësohen me
fjalët " 500 deri 750".
Neni 7
Pas neni 123 shtohet nen i ri 123-a, si vijon:
"Neni 123-a
Matja e shumës së gjobës për personin juridik,
respektivisht tregtar individual kryhet në pajtim me ligjin
për kundërvajtje."
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.
_________
4374.
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 ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА
ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиската инспекција во јавниот
сектор,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3977/1
27 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА ВО
ЈАВНИОТ СЕКТОР
Член 1
Во Законот за финансиската инспекција во јавниот
сектор („Службен весник на Република Македонија“
број 82/13 и 43/14), во членот 7 став (2) зборовите: „во
областа на финансиите и внатрешната и надворешната
ревизија“ се заменуваат со зборовите: „во областа на
финансиите или внатрешната или надворешната ревизија”.

Член 2
Во членот 23 став (1) зборовите: „од 5.000 до 7.000
евра“ се заменуваат со зборовите: „од 500 до 1.000
евра“.
Член 3
Во членот 24 став (2) по зборовите: „постапка за
порамнување“ се додава запирка и зборовите: „со издавање на прекршочен платен налог“.
По ставот (2) се додаваат пет нови става (3), (4), (5),
(6) и (7), кои гласат:
„(3) Ако надлежниот инспектор утврди прекршок е
должен на сторителот на прекршокот да му издаде
прекршочен платен налог.
(4) Овластените службени лица се должни да водат
евиденција за издадените прекршочни платни налози и
за исходот на покренатите постапки.
(5) Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог и исходот од постапката.
(6) Личните податоци од ставот (2) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.
(7) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ја пропишува министерот за финансии.“
Член 4
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се
донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој закон.
Член 5
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 INSPEKSION FINANCIAR NË SEKTORIN
PUBLIK
Neni 1
Në Ligjin për inspeksion financiar në sektorin publik
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
82/13 dhe 43/14) në nenin 7 paragrafi (2) fjalët: "në sferën
e financave dhe revizionit të brendshëm dhe të jashtëm"
zëvendësohen me fjalët: "në sferën e financave apo
revizionit të brendshëm apo të jashtëm".
Neni 2
Në nenin 23 paragrafi (1) fjalët: prej 5.000 deri më
7.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "prej 500 deri më
1.000 euro".
Neni 3
Në nenin 24 paragrafi (2) pas fjalëve: "procedura për
barazim" shtohet presje dhe fjalët: "lëshohet urdhërpagesë
e kundërvajtjes."
Pas paragrafit (2) shtohen pesë paragrafë të rinj (3), (4),
(5), (6) dhe (7) si vijojnë:
"(3) Nëse inspektori kompetent përcakton kundërvajtje
detyrohet kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojë urdhërpagesë
të kundërvajtjes.
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(4) Personat e autorizuar zyrtarë detyrohen të mbajnë
evidencë për urdhërpagesat e kundërvajtjes të lëshuara dhe
për rezultatin e procedurave të ngritura.
(5) Në evidencën nga paragrafi (1) i këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së
kundërvajtjes që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(6) Të dhënat personale nga paragrafi (2) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(7) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së
kundërvajtjes e përcakton ministri i Financave."
Neni 4
Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet
më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4375.
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
ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Фондот за осигурување на депозити,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3978/1
27 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
НА ДЕПОЗИТИ
Член 1
Во Законот за Фондот за осигурување на депозити
(„Службен весник на Република Македонија" број
63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/10,
43/14 и 15/15), во членот 17 -а, зборот „посредување“
се заменува со зборот „спогодување“.
Член 2
Во член 17-б, став 1 зборовите: „одговорното
лице“ се заменуваат со зборовите: “службеното лице”.
Член 3
Во членот 17-в став 1 зборовите: „2000 до“ се бришат.

Член 4
Членот 17-г се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за банката ќе им се изрече за прекршоците од членот 17-в од
овој закон и на лицата со посебни права и одговорности во банката.”
Член 5
По членот 17-д се додава нов член 17-ѓ кој гласи:
“Член 17-ѓ
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“
Член 6
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
FONDIN PËR SIGURIM TË DEPOZITAVE
Neni 1
Në Ligjin për Fondin për Sigurim të Depozitave
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/10,
43/14, 15/15), në nenin 17-a fjala "ndërmjetësim"
zëvendësohen me fjalën " marrëveshje".
Neni 2
Në nenin 17-b në paragrafin 1 fjalët: “personi
përgjegjës" zëvendësohet me fjalët: “ personi zyrtar".
Neni 3
Në nenin 17-v paragrafi 1 fjalët: “2000 deri " shlyhen.
Neni 4
Neni 17-g ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
bankat do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga neni 17-v të
këtij ligji dhe të personave me të drejta të veçanta dhe
përgjegjësitë në bankë".
Neni 5
Pas nenit 17-d shtohet nen i ri 17-gj si vijon:
"Neni 17-gj
Matja e shumës së gjobës për personin juridik kryhet në
pajtim me ligjin për kundërvajtje."
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.
_________
4376.
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
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР

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.

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

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

Бр. 08-3980/1
27 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР
Член 1
Во Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ број 50/2001, 49/2003,
109/2005, 88/2008, 35/11, 43/14, 199/14 и 97/15), во членот 28-а став 1 се менува и гласи:
,,За прекршоците утврдени во членот 29 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции
изрекува надлежен суд.“
Во ставот 2 зборот ,,порамнување“ се заменува со
зборовите: ,,издавање на прекршочен платен налог“.
Во ставот 2 се додаваат четири нови става 3, 4, 5 и 6
кои гласат:
,,Лицата кои се овластени за надзор се должни да
водат евиденција за издадените прекршочни платни налози од ставот 2 на овој член и за исходот на покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот 3 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 4 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Министерот за финансии ја пропишува формата и
содржината на прекршочниот платен налог.“
Член 2
Во членот 29 став 1 во воведната реченица зборовите: „2.000 до“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на
Централниот регистар ќе му се изрече за прекршоците
од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во Централниот регистар.“

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 50/2001, 49/2003,
109/2005, 88/2008, 35/11, 43/14, 199/14 dhe 97/15) në
nenin 28-a paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
,,Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 29 të këtij
ligji procedurë të kundërvajtjes mban dhe sanksione të
kundërvajtjes shqipton gjykata kompetente."
Në paragrafin 2 fjala "barazim" zëvendësohet me fjalët:
"lëshim i urdhërpagesës së kundërvajtjes".
Në paragrafin 2 shtohen katër paragrafë të rinj 3, 4, 5
dhe 6 si vijojnë:
,,Personat që janë të autorizuar për mbikëqyrje
detyrohen të mbajnë evidencë për urdhërpagesat e
kundërvajtjes të lëshuara nga paragrafi 2 i këtij neni dhe
për rezultatin e procedurave të ngritura.
Në evidencën nga paragrafi 3 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe
mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së kundërvajtjes që i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 4 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
Ministri i Financave e përcakton formën dhe
përmbajtjen e urdhërpagesës së kundërvajtjes."
Neni 2
Në nenin 29 në paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët:
"2000 deri më" shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur në
Regjistrin Qendror do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në
Regjistrin Qendror."
Neni 3
Pas nenit 29 shtohet nen i ri 29-a si vijon:
,,Neni 29-a
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Член 3
По членот 29 се додава нов член 29-а, кој гласи:

Neni 4
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

"Член 29-а
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.
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4377.
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 БАНКИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за банките,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3981/1
27 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ
Член 1
Во Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ брoj 67/2007, 90/2009, 67/10, 26/13
и 15/15), членот 186 се менува и гласи:
„(1) За сторените прекршоци од овој закон, лицата
кои од гуверенерот се овластени да вршат супервизија
на банка се должни на сторителот на прекршокот да му
предложат постапка за издавање на прекршочен платен
налог, пред да го поднесат барањето за прекршочна постапка.
(2) Доколку овластеното лице констатира прекршок, составува записник во кој ги забележува битните
елементи на дејствието од кое произлегува правното
обележје на прекршокот, времето, местото и начинот
на сторување на прекршокот, описот на дејствието и
дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог. Записникот го потпишува овластеното лице и сторителот.
(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, ако овластеното лице прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и
направи, односно со податоци од службена евиденција,
записникот го потпишува само овластеното лице.
(4) Ако сторителот го признае делото што му се
става на товар или ако овластеното лице прекршокот го
утврди лично или го утврди со употреба на соодветни
технички средства и направи, овластеното лице веднаш
ќе издаде прекршочен платен налог.
(5) Прекршочниот платен налог содржи: лични податоци на сторителот на прекршокот, а за правно лице,
назив, седиште и даночен број, местото и времето на
сторување на прекршокот, правната квалификација
на прекршокот, износот на глобата, број на сметката за
плаќање и правна поука.
(6) По приемот и потпишувањето на прекршочниот
платен налог сторителот е должен да ја плати глобата
во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

(7) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од
ставот (6) на овој член ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.
(8) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од
ставот (6) на овој член, овластеното лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Прекршочната комисија на Народната банка.
(9) Овластените лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози од ставот
(4) на овој член и за исходот на покренатите постапки.
(10) Во евиденцијата од ставот (9) на овој член се
собираат, обработуваат и чуваат следните податоци
име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(11) Личните податоци од ставот (10) на овој член
се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(12) Советот на Народната банка ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“
Член 2
Во член 187 ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за банката ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на
овој член и на одговорното лице во банката.”.
Член 3
Во член 187-а ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
штедилницата ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во штедилницата.”.
Член 4
Во член 187-б ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за банката ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на
овој член и на одговорното лице во банката.”.
Член 5
Во член 187-в ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
штедилницата ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во штедилницата.”.
Член 6
Во членот 188 став (1) точка 2) по зборовите:
„правно лице” се додаваат зборовите: „односно трговец
поединец”.
Во точката 3) по зборовите: „правно лице” се додаваат зборовите: „односно трговец поединец”.
Во точката 4) по зборовите:„правно лице” се додаваат зборовите: „односно трговец поединец”.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице односно трговец поединец ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговец поединец.”
Член 7
Во членот 189, став (1) во воведната реченица по зборовите: „во износ од” се додаваат зборовите: „4.000 до”.
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Во ставот (2) по зборовите: „во износ од” се додаваат зборовите „3.000 до”.
Во ставот (3) по зборовите: „во износ од” се додаваат зборовите: „3.000 до”.
Член 8
Во членот 190 зборовите: „4.000 евра” се заменува
со зборовите: “1.000 до 1.500 евра”.
Член 9
По членот 190 се додава нов член 190-а, кој гласи:
“Член 190-а
Одмерувањето на висината на глобата за правно
лице, односно трговец поединец се врши согласно со
Законот за прекршоците.”
Член 10
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PER BANKA
Neni 1
Në Ligjin për banka (“Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 67/2007, 90/2009, 67/10, 26/13 dhe
15/15) neni 186 ndryshohet si vijon:
“(1) Për kundërvajtjet e kryera sipas këtij ligji, personat
të cilët janë të autorizuar nga guvernatori të kryejnë
supervision të bankës janë të obliguar kryerësit të
kundërvajtjes t‟i propozojnë procedure për lëshimin e
urdhërpagesës për kundërvajtje, para se të parashtrojnë
kërkesën për procedure për kundërvajtje.
(2) Nëse personi i autorizuar konstaton kundërvajtje,
përpilon procesverbal në të cilin i shënon elementet e
rëndësishme të veprimit prej të cilit rezulton konstatimi
juridik i kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes
së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit dhe jep propozim
për kompensim me lëshimin e urdhërpagesës për
kundërvajtje.
Procesverbalin e nënshkruan personi i autorizuar dhe
kryerësi.
(3) Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni, nëse
personi i autorizuar kundërvajtjen e konstaton personalisht
ose e konstaton me aplikimin e mjeteve dhe aparateve
teknike, përkatësisht me të dhëna nga evidence zyrtare,
procesverbalin e nënshkruan vetëm personi i autorizuar.
(4) Nëse kryerësi e pranon veprën që i përcaktohet në
llogari të tij ose nëse personi i autorizuar kundërvajtjen e
konstaton personalisht ose e konstaton me aplikimin e
mjeteve dhe aparateve përkatëse teknike, personi i
autorizuar menjëherë do të lëshojë urdhërpagesë për
kundërvajtje.
(5) Urdhërpagesa për kundërvajtje përmban: të dhëna
personale të kryerësit të kundërvajtjes, kurse për personin
juridik, emërtimi, selia dhe numri tatimor, vendi dhe koha
e kryerjes së kundërvajtjes, kualifikimi juridik i
kundërvajtjes, shuma e gjobës, numri për pagim dhe mësim
juridik.
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(6) Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës për
kundërvajtje kryerësi është i obliguar të paguajë në afat
prej tetë ditëve nga dita e pranimit të urdhërpagesës për
kundërvajtje në llogarinë e shënuar në urdhërpagesën.
(7) Kryerësi i cili do të paguajë gjobën në afatin nga
paragrafi (6) i këtij neni do të paguajë gjysmën e gjobës së
shqiptuar, e drejtë për të cilën elaborohet në mësimin
juridik.
(8) Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën në afatin nga
paragrafi (6) i këtij neni, personi i autorizuar parashtron
kërkesë për nisjen e procedurës për kundërvajtje në
Komisionin për kundërvajtje të Bankës Popullore.
(9) Personat e autorizuar janë të obliguar të mbajnë
evidencë për urdhërpagesat e lëshuara për kundërvajtje në
paragrafin (4) të këtij neni dhe për rezultatin e procedurave
të nisura.
(10) Në evidencën nga paragrafi (9) i këtij neni,
grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim:
emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës që i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(11) Të dhënat personale nga paragrafi (10) i këtij neni
ruhen pesë vite nga dita e futjes në evidencën.
(12) Këshilli i Bankës Popullore e përcakton formën
dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje.”
Neni 2
Në nenin 187 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për
bankën do t‟i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1)
i këtij neni edhe personit përgjegjës në bankë.”.
Neni 3
Në nenin 187-a paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për
kursimoren do t‟i shqiptohet për kundërvajtjet nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
kursimoren.”.
Neni 4
Në nenin 187-b paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë pre 30% të gjobës së llogaritur do t‟i
shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni
edhe personit përgjegjës në bankën.”.
Neni 5
Në nenin 187-v paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për
kursimoren do t‟i shqiptohet për kundërvajtjet nga
paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në
kursimoren.”.
Neni 6
Në nenin 188 paragrafi (1) në piken 2) pas fjalëve
“person juridik” shtohen fjalët “përkatësisht tregtar
individ”.
Në pikën piken 3) pas fjalëve “person juridik” shtohen
fjalët “përkatësisht tregtar individ”.
Në pikën piken 4) pas fjalëve “person juridik” shtohen
fjalët “përkatësisht tregtar individ”.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për
personin juridik përkatësisht tregtarin individ do t‟i
shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni
personit përgjegjës në personin juridik përkatësisht
personit përgjegjës në tregtarin individ.”.
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Neni 7
Në nenin 189, në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse pas
fjalëve “në shumë prej” shtohen fjalët “4.000 deri”.
Në paragrafin (2) pas fjalëve “në shumë prej” shtohen
fjalët “3.000 deri”.
Në paragrafin (3) pas fjalëve “në shumë prej” shtohen
fjalët “3.000 deri”.
Neni 8
Në nenin 190 fjalët “4.000 euro” zëvendësohen me
fjalët “1.000 deri 1.500 euro”.
Neni 9
Pas nenit 190 shtohet nen i ri 190-a si vijon:
“Neni 190-a
Përllogaritja e lartësisë së gjobës për personin juridik
përkatësisht tregtarin individ bëhet në pajtim me Ligjin për
kundërvajtjet.”
Neni 10
Akti nënligjor i caktuar me këtë ligj do të miratohet në
afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 11
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.
_________
4378.
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 ДАВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ
НА ДАЛЕЧИНА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за давање на финансиски услуги на далечина,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3982/1
27 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ
НА ДАЛЕЧИНА
Член 1
Во Законот за давање на финансиски услуги на далечина („Службен весник на Република Македонија“
број 158/10), во членот 19 став (1) во воведната реченица зборовите: ,,3.000 до” се бришат, а по зборот „давателот“ се додаваат зборовите: „- правно лице, односно
трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:
,,Покрај глобата за дејствијата од ставот (1) на овој
член на давателот-правно лице, односно трговец поединец ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност во траење
до три години.“
Ставот (3) се менува и гласи:
,,Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на давателот-правно лице, односно трговец поединец ќе му
се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и
на одговорното лице кај давателот-правно лице, односно трговец поединец.”
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
,,(4) Глоба во износ од 500 до 750 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член на давателот-физичко лице.“
Член 2
Членот 20 се менува и гласи:
“За прекршоците предвидени со овој закон, прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува
надлежниот суд.”
Член 3
По членот 20 се додава нов член 20-а, кој гласи:
“Член 20-а
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши согласно со Законот за
прекршоците.“
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR DHËNIE TË SHËRBIMEVE FINANCIARE
NË DISTANCË
Neni 1
Në Ligjin për dhënie të shërbimeve financiare në
distancë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 158/10) në nenin 19 në paragrafin (1) në fjalinë
hyrëse fjalët: “3000 deri në" shlyhen, ndërsa pas fjalës
"dhënësi" shtohen fjalët: “-person juridik, përkatësisht
tregtar individ".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
,,Përveç gjobës për veprimet nga paragrafi (1) i këtij
neni dhënësit-person juridik përkatësisht tregtar individi do
t'i shqiptohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalim i
përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar në
kohëzgjatje deri në tre vjet."
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
,,Gjobë në lartësi prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik, përkatësisht për tregtarin individ do t'i
shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni
edhe personit përgjegjës në personin juridik përkatësisht në
tregtarin individ."
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:
,,(4) Gjobë në shumë nga 500 deri në 750 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni dhënësit - personit fizik."
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Neni 2
Neni 20 ndryshohet si vijon:
"Për kundërvajtjet e paraparë me këtë ligj, procedurë
për kundërvajtje udhëheq dhe sanksione për kundërvajtje
shqipton gjykata kompetente."
Neni 3
Pas nenit 20 shtohet nen i ri 20-a, si vijon:
"Neni 20-a
Matja e lartësisë së gjobës për person juridik dhe
tregtar individ bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.”
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________
4379.
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 ДЕВИЗНОTO РАБОТЕЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за девизното работење,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3983/1
27 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОTO РАБОТЕЊЕ
Член 1
Во Законот за девизното работење ("Службен весник на Република Македонија" брoj 34/2001, 49/2001,
103/2001, 51/2003, 81/2008, 24/11, 135/11, 188/13 и
97/15) во членот 50 зборовите: „Државна комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен
однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите:
„Државна комисија за одлучување во втор степен во
областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.
Член 2
Во членот 56 став 1 во воведната реченица зборовите: „4.000 до“ се бришат, а по зборот „лице“ се додаваат зборовите: „односно на трговец поединец“.
Во ставот 2 по зборот „лице“ се додаваат зборовите: „односно на трговец поединец“.
Ставот 3 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице, односно за трговецот поединец, ќе му
се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на
одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец“.
Во ставот 4 по зборовите: „правното лице“ се додаваат зборовите: „односно во трговецот поединец“.
Во ставот 5 зборовите: „1.000 до 2.000 “ се заменуваат со зборовите: „600 до 900“.
Член 3
Во членот 56-а став 1 во воведната реченица зборовите: „6.000 до“ се бришат, а по зборот „лице“ се додаваат зборовите „односно на трговец поединец“.
Во ставот 2 по зборот „лице“ се додаваат зборовите
„односно на трговец поединец“.
Ставот 3 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице, односно за трговецот поединец, ќе му
се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на
одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец“.
Во ставот 4 по зборовите: „правното лице“ се додаваат зборовите: „односно одговорното лице во трговецот поединец“.
Во ставот 5 зборовите: „3.000 до“ се бришат.
Ставот 6 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за менувачница ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1
точка 30 на овој член и на одговорното лице во менувачницата.“
Во ставот 7 зборовите: „1.500 до 3.000 “ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 1.500“.
Член 4
Во членот 56-б став 1 во воведната реченица зборовите: „ 2.000 до “ се бришат, а по зборот „лице“ се
додаваат зборовите: „односно на трговец поединец“.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице, односно за трговецот поединец ќе му се
изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на
одговорното лице во правното лице, односно трговецот
поединец.“
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска
противвредност ќе се изрече на физичко лице резидент
или нерезидент за прекршоците од став 1 на овој член.“
Член 5
Во членот 57 во ставот 1 алинеите 1 и 2 се менуваат
и гласат:
„- за правно лице, односно трговецот поединец во
траење до 30 дена и
- за физичко лице во траење до 15 дена.“
Член 6
Во членот 57-в во ставот 7 зборовите „тужба за поведување на управен спор пред надлежниот суд“ се заменуваат со зборовите „жалба до Државната комисија
за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.
Член 7
Членот 57-д се менува и гласи:
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„За сторените прекршоци од овој закон, освен за
прекршоците од членот 56-а став 1 точки 22 и 28 од
овој закон, овластените лица од органите на надзор (во
натамошниот текст: овластени лица) при констатирање
на прекршокот должни се на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за издавање на прекршочен платен налог, пред да го поднесат барањето за
прекршочната постапка.
Доколку овластеното лице констатира прекршок, е
должно да состави записник во кој ќе ги забележи сите
битни елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието и лицата затекнати на самото место, и да го понуди
на одговорното лице во правното лице или лице кое
има писмено овластување дека има право да го потпише записникот, истиот да го потпише.
По исклучок од ставот 2 од овој член, ако овластеното лице прекршокот го утврди лично или го утврди
со употреба на соодветни технички средства и направи,
односно со податоци од службена евиденција записникот го потпишува само овластеното лице.
Ако сторителот го признае делото што му се става
на товар или ако овластеното лице прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни
технички средства и направи, овластеното лице веднаш
ќе издаде прекршочен платен налог.
Прекршочниот платен налог содржи: лично име,
адреса и единствен матичен број на граѓанинот, ако се
работи за странец и број на патната исправа и држава, а
за правно лице, назив, седиште и даночен број, местото и времето на сторување на прекршокот, правната
квалификација на прекршокот, износот на глобата,
број на сметката за плаќање и правна поука.
По приемот и потпишувањето на прекршочниот
платен налог сторителот е должен да ја плати глобата
во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.
Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот 6 на овој член ќе плати половина од изречената
глоба, за кое право се поучува во правната поука.
Сторителот којшто со заминувањето заради престој во странство би можел да го одбегне плаќањето
на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена со прекршочниот платен налог.
Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот 6 на овој член, овластеното лице поднесува барање
за поведување на прекршочна постапка до прекршочниот орган.
Органот надлежен за покренување на прекршочна
постапка во случајот од ставот 4 на овој член може
привремено да ги одземе патната исправа или личната
карта за странец и возачката исправа, додека не биде
доставен доказ дека глобата е платена, но најдолго
осум дена од денот на одземањето.
Овластените лица се должни да водат евиденција за
издадените прекршочни платни налози и за исходот на
покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот 10 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и исходот на постапката.
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Личните податоци од ставот 11 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
Министерот за финансии ja пропишуваат формата и
содржината на прекршочниот платен налог.“
Член 8
Членот 58 се менува и гласи:
„Oдмерувањето на висината на глобата за правно
лице, односно за трговецот поединец резидент или нерезидент се врши согласно со Законот за прекршоците.“
Член 9
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 10
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 PUNË DEVIZORE
Neni 1
Në Ligjin për punë devizore ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 34/2001, 49/2001,
103/2001, 51/2003, 81/2008, 24/11, 135/11, 188/13 dhe
97/15) në nenin 50 fjalët: “ Komisioni Shtetëror për
vendimmarrje
në
procedurë
administrative
nga
marrëdhënia e punës në shkallë të dytë" zëvendësohen me
fjalët: “Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në shkallë të
dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese në procedurë
kundërvajtëse".
Neni 2
Në nenin 56 paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët:
“4.000 deri" shlyhen, kurse pas fjalës "person" shtohen
fjalët: “respektivisht tregtar individual".
Në paragrafin 2 pas fjalët: “person" shtohen fjalët: “
respektivisht tregtar individual".
Paragrafi 3 ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik respektivisht për tregtarin individual do të
shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 të këtij neni në
personin përgjegjës në personin juridik respektivisht tregtar
individual."
Në paragrafin 4 pas fjalët: “person juridik " shtohen
fjalët: “ respektivisht tregtar individual".
Në paragrafin 5 fjalët: “1000 deri 2.000 " zëvendësohen
me fjalët: “600 deri 900“ .
Neni 3
Në nenin 56–а paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët:
“6.000 deri" shlyhen, kurse pas fjalës "person" shtohen
fjalët: “ respektivisht tregtar individual".
Në paragrafin 2 pas fjalët: “person" shtohen fjalët: “
respektivisht tregtar individual".
Paragrafi 3 ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik respektivisht për tregtarin individual do të
shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 të këtij neni në
personin përgjegjës në personin juridik respektivisht tregtar
individual."
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Në paragrafin 4 pas fjalët: “person juridik " shtohen
fjalët: “ respektivisht person përgjegjës në tregtarin
individual".
Në nenin 5 paragrafi 3.000 deri "shlyhen.
Paragrafi 6 ndryshohet dhe vijon:
Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
këmbimore do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi
1 pika 30 të këtij neni i personit përgjegjës në këmbimore".
Në paragrafin 7 fjalët: “1.500 deri 3.000 euro"
zëvendësohen me fjalët: “1.000 deri 1.500“ .
Neni 4
Në nenin 56–b paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët:
“2.000 deri" shlyhen, kurse pas fjalës "person" shtohen
fjalët: “ respektivisht tregtar individual".
Paragrafi 2 ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik respektivisht për tregtarin individual do të
shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 të këtij neni në
personin përgjegjës në personin juridik respektivisht tregtar
individual."
Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon:
"Gjobë në shumë prej 400 deri 600 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet në personin fizik rezident ose
jorezident për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni."
Neni 5
Në nenin 57 në paragrafin 1 alinetë 1 dhe 2 ndryshohet
si vijojnë:
"- për personin përgjegjës, respektivisht tregtar
individual në kohëzgjatje prej 30 ditësh dhe për person
fizik në kohëzgjatje prej 15 ditësh".
Neni 6
Në nenin 57-v në paragrafin 7 fjalët: “padi për ngritjen
e kontestit administrativ para gjykatës kompetente"
zëvendësohen me fjalët: “ankesë deri te Komisioni
Shtetëror për vendimmarrje në shkallë të dytë në sferën e
mbikëqyrjes inspektuese në procedurë kundërvajtëse".
Neni 7
Neni 57-d ndryshohet dhe vijon:
"Për kundërvajtjet e kryera nga ky ligj, përveç për
kundërvajtje nga neni 56-a paragrafi 1 pika 22 dhe 28 nga
ky ligj, personi përgjegjës nga organi i mbikëqyrjes ( në
tekstin e më poshtëm: persona të autorizuar), gjatë
konstatimit të kundërvajtjes janë të obliguar kryerësit të
kundërvajtjes t'i propozojnë procedurë për barazim me
lëshimin e urdhër pagesës kundërvajtëse, para se të
parashtrojnë kërkesë për procedurë kundërvajtëse.
Nëse personi përgjegjës konstaton kundërvajtje, është i
obliguar të përpilojë procesverbal në të cilën do të shënojë
të gjithë elementet e rëndësishme të veprimit të cilat dalin
nga shënimi juridik i kundërvajtjes, koha, vendi dhe
mënyra e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit
dhe personat të takuar në vendin, ta ofrojë personit
përgjegjës në personin juridik ose personi i cili ka
autorizim me shkrim se ka të drejtë ta nënshkruaj
procesverbalin, i njëjti ta nënshkruaj
Më përjashtim nga paragrafi 2 të këtij neni, nëse
personi i autorizuar kundërvajtjen e përcakton personalisht
ose e konstaton me nevojën me mjete teknike përkatëse
dhe pajisje, respektivisht me të dhëna nga evidenca zyrtare,
procesverbali e nënshkruan vetëm personi i autorizuar.
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Nëse kryerësi e pranon veprën që i vihet në barë ose
nëse personi i autorizuar kundërvajtjen e përcakton
personalisht ose e përcakton me përdorimin e mjeteve
teknike dhe pajisje, personi përgjegjës menjëherë e lëshon
urdhër pagesën kundërvajtëse.
Urdhërpagesa kundërvajtëse përmban: Emri personal,
adresa dhe numri amë i qytetarit, nëse bëhet fjalë për të
huaj edhe numri i pasaportës dhe shteti, kurse për person
juridik, emri, selia dhe numri tatimor, vendi dhe koha e
kryerjes së kundërvajtjes, kualifikimi juridik i
kundërvajtës, shuma e gjobës, numri i llogarisë për pagim
dhe këshilla juridike.
Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhër pagesës
kundërvajtëse, kryerësi është i obliguar ta paguaj gjobën në
afat prej tetë ditësh pas pranimit urdhër pagesës
kundërvajtëse në llogarinë e shënuar në urdhër pagesën e
paguar.
Kryerësi i cili do ta paguaj gjobën në afatin nga
paragrafi 6 të këtij neni, do ta paguaj gjysmën e gjobës së
shqiptuar, për të drejtën e secilës mësohet në këshillën
juridike.
Kryerësi i cili me largim për shkak të qëndrimit jashtë
vendit do mund t'i shmanget e pagimin e gjobës, është i
obliguar të paguaj gjobën e shqiptuar me urdhër pagesë
kundërvajtëse.
Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën në afatin nga
paragrafi 6 të këtij neni, personi përgjegjës parashtron
kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse para
gjykatës kompetente.
Organi kompetent për ngritjen e procedurës
kundërvajtëse në rastin nga paragrafi 4 të këtij neni mund
përkohësisht t'i marrë dokumentet e udhëtimit ose letër
njoftimin për të huaj dhe patentën e shoferit, se nuk janë
dorëzuar prova se gjoba është e paguar, por më gjatë se tetë
ditë nga dita e marrjes.
Nëpunësit e autorizuar janë të obliguar të mbajnë
evidencë për urdhër pagesat e lëshuara kundërvajtëse dhe
për epilogun e procedurave të ngritura.
Në evidencën nga paragrafi 10 të këtij neni mblidhen,
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 urdhër pagesës kundërvajtëse e cila i
lëshohet dhe rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 11 të këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
Ministri i Financave e përcakton formën dhe
përmbajtjen e urdhër pagesës kundërvajtëse."
Neni 8
Neni 58 ndryshohet dhe vijon:
Matja e shumës së gjobës për personin juridik,
respektivisht tregtar individual rezident ose jo rezident
kryhet në pajtim me ligjin për kundërvajtje."
Neni 9
Akti nënligjore miratimi i të cilit është përcaktuar me
këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditëve nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë."
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4380.
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 ДОПОЛНИТЕЛНА СУПЕРВИЗИЈА НА
ФИНАНСИСКИ КОНГЛОМЕРАТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за дополнителна супервизија на финансиски конгломерат,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3984/1
27 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА СУПЕРВИЗИЈА НА
ФИНАНСИСКИ КОНГЛОМЕРАТ
Член 1
Во Законот за дополнителна супервизија на финансиски конгломерат („Службен весник на Република
Македонија“ број 185/11), во членот 28 став (1) во воведната реченица зборовите: „15.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на регулираниот субјект ќе му се изрече за прекршоците од
ставот (1) на овој член на одговорното лице во регулираниот субјект.“
Во ставот (3) зборовите: „5.000 до“ се бришат.
Ставот (4) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на
правното лице од ставот (3) на овој член ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното лице од ставот (3) на овој член.“
Член 2
Во членот 29 став (1) во воведната реченица зборовите: „10.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на регулираниот субјект и на мешовито финансиско холдинг друштво ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член на одговорното лице во регулираниот субјект и на одговорното лице во мешовито финансиско холдинг друштво.“
Член 3
По членот 29 се додава нов член 29-а, кој гласи:
“Член 29-а
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SUPERVIZION PLOTËSUES TË
KONGLOMERATIT FINANCIAR
Neni 1
Në Ligjin për supervizion plotësues të konglomeratit
financiar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 185/11), në nenin 28 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse
fjalët "15.000 deri" shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshon si vijon:
"Gjoba në shumë prej 30% nga gjoba e llogaritur
subjektit të rregulluar do ti shqiptohet për kundërvajtjet nga
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në subjektin e
rregulluar".
Në paragrafin (3) fjalët "5.000 deri" shlyhen.
Paragrafi (4) ndryshon si vijon:
"Gjoba ne shume prej 30% nga gjoba e llogaritur për
personin juridik nga paragrafi (3) i këtij neni do ti
shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni
edhe personit përgjegjës nga paragrafi (3) i këtij neni".
Neni 2
Në nenin 29 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët
"10.000 deri" shlyhet.
Paragrafi (2) ndryshon si vijon:
"Gjoba në shume prej 30% nga gjoba e llogaritur e
subjektit të rregulluar dhe e shoqërisë së përzier financiare
holding do ti shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1)
i këtij neni personit përgjegjës ne subjektin e rregulluar dhe
personit përgjegjës të shoqërisë së përzier financiare
holding."
Neni 3
Pas nenit 29 shtohet nen i ri 29-a si vijon:
,,Neni 29-a
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik kryhet
në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________
4381.
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
ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно
земјиште во државна сопственост,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3985/1
27 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Законот за приватизација и закуп на градежно
земјиште во државна сопственост ("Службен весник на
Република Македонија“ број 4/2005, 13/2007, 165/2008,
146/2009, 18/11, 51/11, 27/14, 144/14, 72/15 и 104/15), во
членот 2 точката 11 се менува и гласи:
“11. Објекти изградени со правна основа во смисла
на точката 4 на овој член се објектите изградени со градежно техничка документација издадена до влегувањето во сила на Законот за сопственост и други стварни
права (“Службен весник на Република Македонија“
број 18/2001, 92/2008, 139/2009 и 35/10) и Законот за
градежно земјиште (“Службен весник на Република
Македонија“ број 53/2001, 97/2001 и 82/2008).“
Член 2
Во членот 6 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:
“(3) Околноста дали намената на градежното земјиште во моментот на одлучување е во целост или делумно реализирана се утврдува од страна на органот на
државната управа надлежен за имотно-правните работи преку увид на лице место извршен од страна на вешто лице-геометар.
(4) Доколку околноста дали намената на градежното земјиште во моментот на одлучување е во целост
или делумно реализирана не може да се утврди на начин од ставот (3) на овој член, истата ќе биде утврдена
врз основа на известување од страна на општината каде
што се наоѓа градежното земјиште кое е предмет на барањето за приватизација, во рок од 15 дена, од денот на
доставување на барањето од органот на државната управа надлежен за имотно-правните работи.“
Ставот (3) станува став (5).
Член 3
Во членот 13 став (2) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите:
„а во рамки на градежната парцела чија површина е дефинирана со актите за урбанистичко планирање со кои
се утврдува градежната парцела“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
“(3) Градежното изградено земјиште на кое се изградени станови, деловни простории, визби, гаражи и
други посебни објекти од станбени и деловни згради
што имаат два или повеќе станови, односно деловни
простории и други посебни делови кои се во сопственост на различни физички или правни лица, а на кое
земјиште во катастарот на недвижности не е е запишано право на користење на сопствениците на становите
или посебните делови од објекти, односно земјиштето
е сопственост на Република Македонија, се приватизира во заедничка сопственост на физичките и правни лица како етажни сопственици во рамки на градежната
парцела чија површина е дефинирана со актите за урбанистичко планирање со кои се утврдува градежната
парцела.“
Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4),
(5), (6) и (7).
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Член 4
Во членот 14 ставот (4) се менува и гласи:
“Градежното земјиште на кое право на користење
имаат поранешните сопственици на градежното земјиште како и физичките лица кои правото на користење го стекнале со надомест, а не е донесен акт за урбанистичко планирање со кој се утврдува градежна парцела, може да се приватизира во рамките на запишаното право на користење.“
Во ставот (6) по зборот „градежни“ се додава зборот „изградени“.
По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
„(7) Градежното изградено земјиште за кое е поднесено барање за приватизација од физичко или правно
лице, со запишано право на користење, а кое не е сопственик на објектот изграден на градежното земјиште,
не е предмет на приватизација во површина на градежното земјиште под објект, доколку градежната парцела
не е дефинирана со актите за урбанистичко планирање,
односно во рамки на дефинирана градежната парцела
на која e изграден објектот.“
Во ставот (7) кој станува став (8) зборовите: „со
или“ се бришат.
Ставот (8) станува став (9).
Во ставот (9) кој станува став (10) зборовите: „со
намена индивидуално домување“ се заменуваат со зборовите: “со класа на намена А-домување (А0 домување
во станбени куќи со посебен режим на користење и А1домување во станбени куќи)“.
Став (10) станува став (11).
Член 5
По членот 20 се додава нов наслов и нов член 20-а,
кои гласат:
Услови за приватизација на градежно неизградено земјиште кое не е опфатено со актите за урбанистичко
планирање
“Член 20-а
(1) Градежното неизградено земјиште кое не е опфатено со актите за урбанистичко планирање, односно е
вон плански опфат, а на кое право на користење имаат
физички и правни лица не е предмет на приватизација.
(2) По поднесените барања за приватизација на градежното неизградено земјиште кое не е опфатено со
актите за урбанистичко планирање, односно е вон
плански опфат, а на кое правото на користење на земјиштето е стекнато по основ на поранешна сопственост, или со платен надоместок, органот на државната
управа надлежен за имотно-правните работи, согласно
со одредбите од Законот за општата управна постапка,
ќе донесе заклучок со кој барањето се отфрла.
(3) Заклучокот од ставот 2 на овој член претставува
основ Агенцијата за катастар на недвижности да изврши промена на правото на користење во право на
сопственост.“
Член 6
Во членот 32 по ставот (4) се додава нов став (5),
кој гласи:
“(5) Кога со решението за приватизација на градежно земјиште се одбива барањето за приватизација како
неосновано, истото содржи клаузула дека по неговата
правосилност Агенцијата за катастар на недвижности
ќе го избрише запишаното право на користење.“
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Член 7
По членот 33 се додава нова Глава 5 и три нови члена 33-а, 33-б и 33-в, кои гласат:

Член 8
Во Делот III во насловот на Главата 1 зборот „долготраен“ се брише.

5. ПОСТАПКА ЗА ПРОМЕНА НА ПРАВОТО НА
КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО НЕИЗГРАДЕНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
ПО СИЛА НА ЗАКОН

Член 9
Во членот 34 став (1) се менува и гласи:
„(1) На сопствениците на објекти изградени на градежно изградено земјиште сопственост на Република
Македонија за кое не е поведена постапка за стекнување на право на сопственост согласно со Законот за
приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост (“Службен весник на Република Македонија“ број 4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/11,
15/11, 27/14, 144/14 и 72/15) и Законот за постапување
со бесправно изградени објекти (“Службен весник на
Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12,
53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15 и 129/15), им
се воспоставува закуп согласно со одредбите на овој
закон.“

“Член 33-а
(1) Физичките лица поранешни сопственици кои во
катастарот на недвижности се запишани како корисници на градежно неизградено земјиште, а кои до 15 декември 2014 година, не поднеле барање за приватизација на градежно неизградено земјиште во државна
сопственост, до Агенцијата за катастар на недвижности
можат да поднесат пријава за промена на правото на
користење на градежното неизградено земјиште во
право на сопственост по сила на закон.
(2) Кон пријавата физичките лица од ставот (1) на
овој член приложуваат:
- доказ за идентификација за подносителот на пријавата (фотокопија од лична карта или патна исправа);
- правната основа, односно актот врз основа на кој е
стекнато правото на користење на катастарската парцела која е градежно неизградено земјиште, а за кое се
однесува пријавата (закон, пресуда, договор, решение,
одлука на надлежен државен орган, поседовен лист и
др.);
- доказ од органот надлежен за утврдување правен
статус на бесправно изградени објекти, дека не е поднесено барање за утврдување правен статус на објект
на катастарската парцела која е градежно неизградено
земјиште, а за кое се однесува пријавата и
- доказ за платен надоместок за имотен лист за катастарската парцела, за уверение за историски преглед
на извршените запишувања во катастарот на недвижности и за запишувањето во катастарот на недвижностите.
(3) За промената од ставот (1) на овој член не се
плаќа надоместок.
(4) Формата и содржината на пријавата од ставот
(1) на овој член ја пропишува Управниот одбор на
Агенцијата за катастар на недвижности.
Член 33-б
Агенцијата за катастар на недвижности по службена должност од органот на државната управа надлежен
за имотно-правните работи ќе обезбеди доказ дали за
градежното неизградено земјиште за кое е поднесена
пријавата за промена на правото на користење во право
на сопственост по сила на закон, е поднесено барање за
приватизација на градежно земјиште во државна сопственост.
Член 33-в
(1) Агенцијата за катастар на недвижности по пријавата од членот 18-а од овој закон, постапува согласно
со одредбите код Законот за катастар на недвижности и
за извршената промена согласно со закон донесува
потврда.
(2) Промената на правото на користење на градежното неизградено земјиште во право на сопственост, се
врши според податоците за катастарската парцела запишани во имотен лист.“

Член 10
Во членот 35 став (1) зборовите: „корисникот на
градежното земјиште“ се заменуваат со зборовите:
„сопственикот на објектот кој нема стекнато право на
сопственост на градежното земјиште на кое е изграден
објектот“.
Член 11
Во членот 38 став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „согласно со
овој закон.“
Член 12
Членот 39 се менува и гласи:
„(1) Кога закупот на градежното земјиште се воспоставува по службена должност закупот се воспоставува во рамки на површина на градежното земјиште
под објектот.
(2) Кога постапката за воспоставување на закуп се
покренува по барање на сопственикот на објектот, а објектот е во рамки на дефинирана градежна парцела
согласно со актите за урбанистичко планирање со кои
се утврдува градежната парцела, закупот на градежното земјиште се воспоставува во рамки на површината
на градежната парцела.“
Член 13
Во членот 46 став (2) во алинејата 2 сврзникот “и“
се заменува со точка и запирка.
Во алинејата 3 точката на крајот од реченицата се
заменува со точка и запирка и се додаваат две нови
алинеи 4 и 5, кои гласат:
„- извод од урбанистички план за земјиштето кое е
предмет на закуп, доколку барањето се однесува на
воспоставување на закуп во рамки на дефинирана градежна парцела и
- геодетски елаборат за нумерички податоци за градежната парцела на која се однесува барањето за воспоставување на закуп.“
Член 14
Во членот 47 став (1) зборовите: „ корисникот на
градежното земјиште чие земјиште не е приватизирано“ се заменуваат со зборовите: „сопствениците на
објектите на земјиште кое што е сопственост на Република Македонија“.
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По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Закупот од ставот 1 на овој член се воспоставува по претходно известување на органот надлежен за
располагање со градежното земјиште сопственост на
Република Македонија, дека за градежното земјиште
кое е предмет на закуп нема поднесено барање за отуѓување, односно барање за стекнување право на сопственост на земјиштето од сопственикот на објектот на
градежното земјиште кое е предмет на закуп.“
Во ставот (2) кој станува став (3) по бројот „(1)“
се додават зборовите: „и ставот (2).“

Член 17
“Пријавите за промена на правото на користење на
градежно неизградено земјиште во право на сопственост по сила на закон, од членот 33-а од овој закон, може да се поднесат најдоцна до 15 јуни 2016 година.“

Член 15
Членот 80-б се менува и гласи:
„(1) Со решение на органот на државната управа
надлежен за имотно правни работи ќе престане правото на користење на физички и правни лица на градежно изградено земјиште, на барање на лица кои изградиле или стекнале во сопственост објект, односно посебен дел од објект со правен основ, како и објект чиј
што правен статус е утврден согласно со Законот за постапување со бесправно изградени објекти, а објектот
е во рамки на дефинирана градежна парцела.“
(2) Во случаите од ставот 1 на овој член, правото
на користење на земјиштето ќе престане доколку физичките и правни лица запишани како корисници на
градежното изградено земјиште, немаат во сопственост
објект или посебен дел од објект во рамките на градежната парцела за која е поднесено барање за престанок на правото на користење.
(3) Кон барањето за престанок на правото на користење од ставот (1) на овој член барателот приложува:
- Извод од актот за урбанистичко планирање со кој
се утврдува градежната парцела
- Геoдeтски елаборат за нумерички податоци за
формирање градежна парцела, доколку градежното
земјиште за кое се бара престанок на правото на користење е дефинирано како градежна парцела и
- Геодетски елаборат за утврдена фактичка состојба
и формирање на посебна катастарска парцела, доколку
предмет на престанок е градежно земјиште за кое не е
дефинирана градежна парцела.
(4) Против решението од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од приемот на решението.
(5) Конечното решение за престанок на правото на
користење на градежното изградено земјиште, претставува основ за запишување во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.“

Член 19
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
_________

Член 16
„(1) Агенцијата за катастар на недвижности е должна да изврши прибележувања во катастарот на недвижности на барањата за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост доставени согласно со
членот 18 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно
земјиште (“Службен весник на Република Македонија“
број 144/14) до 15 јуни 2016 година.
(2) По истекот на рокот од ставот (1) на овој член,
Агенцијата за катастар на недвижности по службена
должност треба да изврши бришење на сите запишани
права на користење на градежното земјиште во катастарот на недвижности, најдоцна до 15 декември 2016
година.“

Член 18
Започнатите постапки по барањата за приватизација на градежно земјиште во државна сосптвеност до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат
според одредбите од овој закон.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR
PRIVATIZIM DHE QIRA TË TOKËS NDËRTIMORE
NË PRONËSI SHTETËRORE
Neni 1
Në Ligjin për privatizim dhe qira të tokës ndërtimore
në pronësi shtetërore ("Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër
4/2005, 13/2007, 165/2008,
146/2009, 18/11, 51/11, 27/14, 144/14, 72/15 dhe 104/15),
në nenin 2 pika 11 ndryshohet si vijon:
“11. Objektet e ndërtuara me bazë juridike në kuptim të
pikës 4 të këtij neni janë objektet e ndërtuara me teknikë
ndërtimore dokumentacion teknik të lëshuar deri në hyrjen
në fuqi të këtij Ligji për pronësi dhe të drejta tjera reale
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër
18/2001, 92/2008, 139/2009 dhe 35/10) dhe Ligji për tokë
ndërtimore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 53/2001, 97/2001 dhe 82/2008).“
Neni 2
Në nenin 6 pas paragrafit (2) shtohen pesë paragrafë të
rinj (3) dhe (4) si vijojnë:
"(3) Rrethina nëse dedikimi i tokës ndërtimore në
momentin e vendimmarrjes është në tërësi ose pjesërisht e
realizuar përcaktohet nga ana e organit të administratës
shtetërore kompetent për punët pronësore-juridike përmes
kontrollit të personit aty për aty të kryer nga ana e personit
të shkathtë - gjeometër.
(4) Nëse rrethina nëse dedikimi i tokës ndërtimore në
momentin e vendimmarrjes është në tërësi ose pjesërisht e
realizuar nuk mund të konstatojë në mënyrë nga paragrafi
(3) i këtij neni, e njëjta do të konstatohet në bazë të
njoftimit nga ane e komunës ku gjendet toka ndërtimore që
është lëndë e kërkesës për privatizim, në afat prej 15
ditësh, nga dita e dorëzimit të kërkesës nga organi i
administratës shtetërore kompetente për punët pronësorejuridike.
Paragrafi (3) bëhet paragraf (5).
Neni 3
Në nenin 13 në paragrafin (2) pika në fund të fjalisë
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët "ndërsa në
kuadër të parcelës ndërtimore sipërfaqja e së cilës është
definuar me aktet për planifikim urbanistik me të cilat
përcaktohet parcela ndërtimore".
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
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"(3) Toka e ndërtuar ndërtimore në të cilën janë
ndërtuar banesa, hapësira afariste, bodrume, garazhe dhe
objekte tjera të veçanta të ndërtesave banesore dhe afariste
që kanë dy ose më shumë banesa, përkatësisht hapësira
afariste dhe pjesë tjera të veçanta që janë në pronësi të
personave të ndryshëm fizik ose juridik, e në të cilën tokë
në kadastrën e patundshmërive nuk është regjistruar e
drejta e shfrytëzimit të pronarëve të banesave ose pjesë të
veçanta të objekteve, përkatësisht toka është pronësi e
Republikës së Maqedonisë, privatizohet në pronësi të
përbashkët të personave fizikë dhe juridikë si pronarë të
etazhit në kuadër të parcelës ndërtimore sipërfaqja e së
cilës është definuar me aktet për planifikim urbanistik me
të cilat përcaktohet parcela ndërtimore".
Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (4), (5),
(6) dhe (7).
Neni 4
Në nenin 14 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"Toka ndërtimore në të cilën të drejtë të shfrytëzimit
kanë ish-pronarët e tokës ndërtimore si dhe personat fizikë
të cilët të drejtën e shfrytëzimit e kanë fituar me
kompensim, e jo me akt të miratuar për planifikim
urbanistik me të cilin përcaktohet parcela ndërtimore,
mund të privatizohet në kuadër të të drejtës së regjistruar të
shfrytëzimit."
Në paragrafin (6) pas fjalës "ndërtimore" shtohen fjalët
"të ndërtuara".
Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:
"(7) Toka e ndërtuar ndërtimore për të cilën është
parashtruar kërkesë për privatizim nga personi fizik ose
juridik, me të drejtë të regjistruar të shfrytëzimit, e që nuk
është pronar i objektit të ndërtuar në tokën ndërtimore, nuk
është lëndë e privatizimit në sipërfaqe të tokës ndërtimore
nën objekt nëse parcela ndërtimore nuk është definuar me
aktet për planifikim urbanistik, përkatësisht në kuadër të
parcelës së definuar ndërtimore ku është ndërtuar objekti. “
Në paragrafin (7) i cili bëhet paragraf (8) fjalët "me
ose" shlyhen.
Paragrafi (8) bëhet paragraf (9).
Në paragrafin (9) i cili bëhet paragraf (10) fjalët "me
dedikim banim individual" zëvendësohen me fjalët "me
klasë të dedikimit A-banim (A0 banim në shtëpi banesore
me regjim të veçantë të shfrytëzimit dhe A1 - banim në
shtëpi banesore)".
Paragrafi (10) bëhet paragraf (11).
Neni 5
Pas nenit 20 shtohet nen i ri 20-a, si vijon:
"Kushtet për privatizim të tokës së ndërtuar ndërtimore që
është përfshirë me aktet për planifikim urbanistik
"Neni 20-a
(1) Toka e pandërtuar ndërtimore e cila nuk është
përfshirë me aktet për planifikim urbanistik përkatësisht
është jashtë përfshirjes së planit, e ku të drejtë të
shfrytëzimit kanë personat fizikë dhe juridikë nuk është
lëndë e privatizimit.
(2) Për kërkesat e parashtruara për privatizim të tokës
së pandërtuar ndërtimore që nuk është përfshirë me aktet
për planifikim urbanistik përkatësisht është jashtë
përfshirjes së planit, e në të cikën e drejta e shfrytëzimit të
tokës është fituar në bazë të pronësisë së mëparshme, ose
me kompensim pagesor, organi i administratës shtetërore
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kompetent për punët pronësore-juridike, në pajtim me
dispozitat e Ligjit për procedurën e përgjithshme
administrative, do të miratojë konkluzion me të cilën
kërkesa refuzohet.
(3) Konkluzioni nga paragrafi 2 i këtij neni paraqet
bazë që Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive të kryejë
ndryshim të së drejtës së shfrytëzimit në të drejtën e
pronësisë."
Neni 6
Në nenin 32 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5),
si vijon:
"(5) Kur me aktvendimin për privatizimin e tokës
ndërtimore refuzohet kërkesa për privatizim si e pabazë, e
njëjta përmban klauzolë se pas plotfuqishmërisë së saj
Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive do ta shlyejë të
drejtën e regjistruar të shfrytëzimit."
Neni 7
Pas nenit 33 shtohet Kapitull i ri 5 dhe tre nene të reja
33-a, 33-b dhe 33-v, si vijojnë:
5. PROCEDURA PËR NDRYSHIMIN E TË DREJTËS
SË SHFRYTËZIMIT TË TOKËS SË NDËRTUAR
NDËRTIMORE NË TË DREJTË TË PRONËSISË
SIPAS FUQISË SË LIGJIT
“Neni 33-a
(1) Personat fizikë ish-pronarë të cilat në kadastrën e
patundshmërive janë regjistruar si shfrytëzues të tokës së
ndërtuar ndërtimore, e të cilat deri në 15.12.2014, nuk kanë
parashtruar kërkesë për privatizim të tokës së ndërtuar
ndërtimore në pronësi shtetërore, në Agjencinë e Kadastrës
së Patundshmërive mund të parashtrojnë fletëparaqitje për
ndryshim të së drejtës së shfrytëzimit të tokës së ndërtuar
ndërtimore në të drejtë të pronësisë sipas fuqisë së ligjit.
(2) Me fletëparaqitjen personat fizikë nga paragrafi (1)
i këtij neni paraqesin:
- dëshmi për identifikimin për parashtrimin e
fletëparaqitjes (fotokopje nga letërnjoftimi ose dokumenti i
udhëtimit);
- baza juridike, përkatësisht kati në bazë të të cilit është
fituar e drejta e shfrytëzimit të parcelës kadastrale e cila
është tokë e pandërtuar ndërtimore, e me të cilën ka të bëjë
fletëparaqitje (ligj, paragjykim, marrëveshje, aktvendim,
vendim të organit shtetëror kompetent, listë pronësie etj);
- dëshmi nga organi kompetent për përcaktimin e
statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje, se nuk
është parashtruar kërkesë për përcaktimin e statusit juridik
të objektit të parcelës kadastrale që është tokë e pandërtuar
ndërtimore, e me të cilën ka të bëjë fletëparaqitja dhe
- dëshmia për kompensim pagesor për listë pronësie për
parcelën kadastrale, për certifikatë për pasqyrë historike të
regjistrimeve të kryera në kadastrën e patundshmërive dhe
për regjistrimin në kadastrën e patundshmërive.
(3) Për ndryshimin nga paragrafi (1) i këtij neni nuk
paguhet kompensim.
(4) Formën dhe përmbajtjen e fletëparaqitjes nga
paragrafi (1) i këtij neni e përcakton Këshilli Drejtues i
Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërive.
Neni 33-b
Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive me detyrë
zyrtare nga organi i administratës shtetërore kompetent për
punët pronësore-juridike do të sigurojë dëshmi nëse për
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tokën e pandërtuar ndërtimore për të cilën është parashtruar
paraqitja për ndryshimin e të drejtës së shfrytëzimit në të
drejtën e pronësisë sipas fuqisë së ligjit është parashtruar
kërkesë për privatizim të tokës ndërtimore në pronësi
shtetërore.
Neni 33-v
(1) Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive sipas
fletëparaqitjes nga neni 18-a i këtij ligji, vepron në pajtim
me dispozitat e Ligjit për kadastër të patundshmërive dhe
për ndryshimin e kryer në pajtim me ligjin miraton
vërtetim.
(2) Ndryshimi i të drejtës së shfrytëzimit të tokës së
pandërtuar ndërtimore në të drejtën e pronësisë, bëhet sipas
të dhënave për parcelë kadastrale të regjistruara në listën e
pronësisë".
Neni 8
Në Pjesën III në titullin e Kapitullit 1 fjala "afatgjatë"
shlyhet.
Neni 9
Në nenin 34 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"(1) Pronarëve të objekteve të ndërtuara në tokë të
ndërtuar ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë
për të cilën është ngritur procedurë për fitimin e të drejtës
së pronësisë në pajtim me Ligjin për privatizim dhe qira të
tokës ndërtimore në pronësi shtetërore ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 4/2005, 13/2007,
165/2008, 146/2009, 18/11, 15/11, 27/14, 144/14 dhe
72/15) dhe Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa
leje ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë", nr.
23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15 dhe 129/15), u vendoset qira në pajtim me
dispozitat e këtij ligji."
Neni 10
Në nenin 35 në paragrafin (1) fjalët "shfrytëzuesi i
tokës ndërtimore" zëvendësohen me fjalët "pronari i
objektit i cili nuk ka të fituar të drejtë të pronësisë së tokës
ndërtimore në të cilën është ndërtuar objekti".
Neni 11
Në nenin 38 në paragrafin (1) pika në fund të fjalisë
shlyhet dhe shtohen fjalët "në pajtim me këtë ligj."
Neni 12
Neni 39 ndryshohet si vijon:
"(1) Kur qiraja e tokës ndërtimore vendoset sipas
detyrës zyrtare vendoset në kuadër të sipërfaqes së tokës
ndërtimore nën objektit.
(2) Kur procedura për vendosjen e qirasë ngrihet me
kërkesë të pronarit të objektit, ndërsa objekti është në
kuadër të parcelës së definuar ndërtimore në pajtim me
aktet për planifikim urbanistik me të cilat përcaktohet
parcela ndërtimore, qiraja e tokës ndërtimore vendoset në
kuadër të sipërfaqes së parcelës ndërtimore."
Neni 13
Në nenin 46 paragrafi (2) në alinenë 2 lidhëza "dhe"
zëvendësohet me pikëpresje.
Në alinenë 3 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me
pikëpresje dhe shtohen dy aline të reja 4 dhe 5 si vijojnë:
"- ekstrakt nga plani urbanistik për tokën që është lëndë
e qirasë nëse kërkesa ka të bëjë me vendosjen e qirasë në
kuadër të parcelës së definuar ndërtimore dhe
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- elaborati gjeodezik për të dhëna numerike për
parcelën ndërtimore me të cilën ka të bëjë kërkesa për
vendosjen e qirasë."
Neni 14
Në nenin 47 në paragrafin (1) fjalët "shfrytëzuesi i
tokës ndërtimore toka e të cilit nuk është privatizuar"
zëvendësohen me fjalët "pronarët e objekteve të tokës që
është pronësi e Republikës së Maqedonisë".
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
"(2) Qiraja nga paragrafi 1 i këtij neni vendoset pas
pëlqimit paraprak të organit kompetent për disponim me
tokën ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë, se
për tokën ndërtimore që është lëndë e qirasë nuk ka
parashtruar kërkesë për tjetërsim, përkatësisht kërkesë për
fitimin e të drejtës së pronësisë së tokës nga pronari i
objektit të tokës ndërtimore që është lëndë e qirasë."
Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (3) pas numrit
"(1)" shtohen fjalët "dhe paragrafi (2)."
Neni 15
Neni 80-b ndryshohet si vijon:
"(1) Me aktvendimin e organit të administratës
shtetërore kompetent për punët pronësore juridike do të
pushojë e drejta e shfrytëzimit të personave fizikë dhe
juridikë të tokës së ndërtuar ndërtimore, me kërkesë të
personave që kanë ndërtuar ose kanë fituar pronësi objekt,
përkatësisht pjesë të veçantë të objektit me bazë juridike, si
dhe objekt statusi juridik i të cilit është përcaktuar në
pajtim me Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa
leje, ndërsa objekti është në kuadër të parcelës së definuar
ndërtimore."
(2) Në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni, e drejta e
shfrytëzimit të tokës do të pushojë nëse personat fizikë dhe
juridikë të regjistruara si shfrytëzues të tokës së ndërtuar
ndërtimore, nuk kanë në pronësi objekt ose pjesë e veçantë
të objektit në kuadër të parcelës ndërtimore për të cilën
është parashtruar kërkesë për pushim të së drejtës së
shfrytëzimit.
(3) "Me kërkesën për pushimin e të drejtës së
shfrytëzimit nga paragrafi (1) i këtij neni kërkuesi paraqet:
- Ekstrakt nga akti për planifikim urbanistik me të cilin
përcaktohet parcela ndërtimore
- Elaborati gjeodezik për të dhënat numerike për
formim të parcelës ndërtimore tokë ndërtimore për të cilën
kërkohet pushim i të drejtës së shfrytëzimit është definuar
si parcelë ndërtimore.
- Elaborat gjeodezik për gjendjen e konstatuar faktike
dhe formimi i parcelës kadastrale, nëse lëndë e pushimit
është toka ndërtimore për të cilën nuk është definuar
parcela ndërtimore.
(4) Kundër aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni
mund të paraqitet ankesë deri në Komisionin Shtetëror për
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë
të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë në afat prej 15
ditë nga pranimi i aktvendimit.
(5) Aktvendimi final për pushimin e të drejtës së
shfrytëzimit të tokës së ndërtuar ndërtimore, paraqet bazë
për regjistrimin në Librin Publik për regjistrim të të drejtës
së patundshmërive."
Neni 16
"(1) Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive është e
detyruar që të kryejë shënim në kadastrën e
patundshmërive për kërkesat e privatizimit të tokës
ndërtimore në pronësi shtetërore dorëzuar në pajtim me
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nenin 18 paragrafi 1 i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin
e Ligjit për privatizim dhe qira të tokës ndërtimore
("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
144/14), deri më 15 qershor 2016.
(2) Pas skadimit të afatit nga paragrafi (1) i këtij neni,
Agjencia e Kadastrës sipas detyrës zyrtare duhet të kryejë
shlyerje të të gjitha të drejtave të regjistruara të
shfrytëzimit të tokës ndërtimore në kadastrën e
patundshmërive, më së voni deri më 15 qershor 2016."

“(2) Со овој закон се уредува и постапката за давање на користење на стварите во општинска сопственост на државните органи и на правните лица основани
од државата како и постапката за продажба и давање
под закуп на недвижни и продажбата на движни ствари
во општинска сопственост, како и продажба на ствари
за кои е издаден лист за предбележување на градба во
корист на општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје.“

Neni 17
"Fletëparaqitja për ndryshimin e të drejtës së
shfrytëzimit të tokës së pandërtuar ndërtimore në të drejtën e
pronësisë sipas fuqisë së ligjit, nga neni 33-a i këtij ligji,
mund të parashtrohen më së voni deri më 15 qershor 2016."

Член 2
Членот 38 став (1) се менува и гласи:
„(2) Висината на почетната месечна закупнина изнесува 0,5% од проценетата вредност на недвижната
ствар.“

Neni 18
Procedurat e filluara sipas kërkesës për privatizim të
tokës ndërtimore në pronësi shtetërore deri në ditën e
hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vazhdojnë sipas
dispozitave të këtij ligji.

Член 3
Членот 67 се менува и гласи:
“1) Одредбите од овој закон кои се однесуваат на
продажба и закуп на недвижни и продажба на движни
ствари со електронско јавно наддавање соодветно се
применуваат и при продажбата и давањето во закуп на
недвижни и продажбата на движни ствари во општинска сопственост.
2) Одредбите од овој закон не се применуваат во
постапките за давање во закуп на недвижни ствари на
правните лица основани од општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје, од областа на културата, спортот, образованието, детската и социјалната
заштита.”

Neni 19
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit ne "Gazetën
zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________
4382.
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 КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ И СО СТВАРИТЕ ВО ОПШТИНСКА
СОПСТВЕНОСТ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3986/1
27 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ
И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ И СО СТВАРИТЕ ВО ОПШТИНСКА
СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Законот за користење и располагање со стварите
во државна сопственост и со стварите во општинска
сопственост (“Службен весник на Република Македонија“ број 78 /15 и 106/15), во членот 1 став (2) се менува и гласи:

Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
NDRYSHIM TË LIGJIT PËR SHFRYTËZIM DHE
DISPOZICION ME SENDET NË PRONËSI
SHTETËRORE DHE ME SENDET NË
PRONËSI TË KOMUNËS
Neni 1
Në ligjin për shfrytëzim dhe dispozicion me sendet në
pronësi shtetërore dhe me sendet në pronësi të komunës
"Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër
78/2015 dhe 106/2015), në nenin 1 paragrafi (2)
ndryshohet dhe vijon:
"(2) Me këtë ligj rregullohet procedura për dhënien në
shfrytëzim të sendeve në pronësi të komunës të organeve
shtetërore dhe të personave juridik të themeluar nga shteti
si dhe procedura për shitjen dhe dhënien me qira të
patundshmërive dhe shitjen e sendeve në pronësi të
komunës, si dhe shitjen e sendeve për të cilën është lëshuar
fletë për shënim e ndërtimit në favor të komunës, komunat
në qytetin Shkup dhe qyteti Shkup."
Neni 2
Në nenin 38 në paragrafin (1) ndryshohet dhe vijon:
"(2) Lartësia e qirasë fillestare mujore arrin 0,5% nga
vlera e vlerësuar e sendit të patundshëm."
Neni 3
Neni 67 ndryshohet dhe vijon:
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"1) Dispozitat nga ky ligj të cilat kanë të bëjnë në
shitjen dhe qira të patundshmërive dhe shitjen e sendeve të
luajtshme me ankand elektronik publik në mënyrë
përkatëse zbatohen gjatë shitjes dhe dhënien me qira të
patundshmërive dhe shitjen e sendeve të luajtshme në
pronësi të komunës.
2) Dispozitat të këtij ligji nuk zbatohen në procedurë
për dhënien me qira të sendeve të patundshme të personave
juridik themeluar nga komuna, komunat në qytetin Shkup,
dhe Qyteti Shkup, nga sfera e kulturës, sportit, arsimi,
mbrojtja e fëmijëve dhe mbrojtje sociale."
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë."
_________
4383.
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 ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за платниот промет,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3987/1
27 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ
Член 1
Во Законот за платниот промет („Службен весник
на Република Македонија“ број 113/2007, 22/2008,
159/2008, 133/2009, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12 и
170/13), во членот 27-а став (1) се менува и гласи:
„Посредникот при микроплаќање мора да има основна главнина којашто во секој момент изнесува најмалку 3.000.000 денари и да ги исполнува техничките
стандарди за вршење на микроплаќање.“
Член 2
Во членот 27-б став (2) точка (2) зборовите: „во
пари” се бришат.
Член 3
Во членот 50 став (2) зборот „привремена“ се
брише, а зборовите: „од шест месеци до пет години“ се
заменуваат со зборовите „до 30 дена“.
Ставот (3) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за носителот на платен промет, ќе му се изрече на одговорното лице кај носителот на платен промет за прекршоците од став (1) на овој член.“
Во ставот (4) зборовите: „професија, дејност или
должност во траење од една година до пет години“ се
заменуваат со зборовите: „должност во траење до 30
дена“.
Член 4
Во членот 51 став (2) зборот „привремена“ се
брише, а зборовите: „од шест месеци до пет години“ се
заменуваат со зборовите: „до три години“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
учесникот во платен промет, ќе му се изрече на одговорното лице кај учесникот во платен промет за прекршоците од ставот (1) на овој член.“
Во ставот (4) зборовите: „професија, дејност или
должност во траење од една година до пет години“ се
заменуваат со зборовите: „должност во траење до една
година“.
Член 5
Членот 52 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно
лице, односно на трговец поединец ако издава електронски пари, а не ги исполнува условите за издавање
на електронски пари пропишани со овој закон.
(2) Покрај глобата за дејствието од ставот (1) на
овој член на правно лице, односно на трговец поединец
ќе му се изрече и прекршочна санкција, забрана за
вршење дејност во траење до три години.
(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член сторен
од користољубие или со кој се предизвикува поголема
имотна штета, на правното лице, односно на трговецот
поединец ќе му се изрече прекршочна санкција глоба
до двојниот износ од ставот (1) на овој член или во
сразмер со висината на причинетата или прибавената
имотна корист.
(4) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице, односно трговецот поединец, ќе му се
изрече на одговорното лице кај правното лице, односно
на одговорното лице кај трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.
(5) Покрај глобата за дејствието од ставот (1) на
овој член на одговорното лице кај правното лице, односно на одговорното лице кај трговецот поединец ќе
му се изрече и прекршочна санкција, забрана за вршење должност во траење до една година.
(6) За прекршокот од ставот (1) на овој член сторен
од користољубие или со кој се предизвикува поголема
имотна штета, на одговорното лице кај правното лице,
односно на одговорното лице кај трговецот поединец
ќе му се изрече прекршочна санкција глоба до двојниот
износ од ставот (4) на овој член или во сразмер со висината на причинетата или прибавената имотна корист.
(7) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за
прекршокот од ставот (1) на овој член.
(8) Покрај глобата за дејствието од ставот (1) на
овој член на физичкото лице ќе му се изрече и прекршочна санкција, забрана за вршење дејност во траење
до една година.
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(9) За прекршокот од ставот (1) на овој член сторен од користољубие или со кој се предизвикува поголема имотна штета, на физичкото лице ќе му се изрече
прекршочна санкција глоба до двојниот износ од ставот (7) на овој член или во сразмер со висината на причинетата или прибавената имотна корист.“
Член 6
Во членот 53 став (2) зборот „привремена“ се
брише, а зборовите: „од шест месеци до пет години“ се
заменуваат со зборовите: „ до 30 дена“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за издавачот на електронски пари, ќе му се изрече на одговорното лице кај издавачот на електронски пари за
прекршоците од ставот (1) на овој член.“
Во ставот (4) зборовите: „професија, дејност или
должност во траење од една година до пет години“ се заменуваат со зборовите: „должност во траење до 30 дена“.
Член 7
Во членот 54 став (2) зборот „привремена“ се
брише, а зборовите: „од шест месеци до пет години“ се
заменуваат со зборовите: „ до 30 дена“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
клириншката куќа, ќе му се изрече на одговорното лице кај клириншката куќа за прекршоците од ставот (1)
на овој член.“
Во ставот (4) зборовите: „професија, дејност или
должност во траење од една година до пет години“ се заменуваат со зборовите: „должност во траење до 30 дена“.
Член 8
Во членот 55 став (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за оператор на платен систем, ќе му се изрече на одговорното
лице кај операторот на платниот систем за прекршоците од ставот (1) на овој член.“
Член 9
Во членот 56 став (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице од ставот (1) на овој член, ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.“
Член 10
Во членот 56-а став (1) зборовите: „3.000 до“ се
бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за посредникот при микро плаќање, ќе му се изрече на одговорното лице кај посредникот при микро плаќање за
прекршоците од ставот (1) на овој член.“
Во ставот (3) зборовите: „професија, дејност или
должност во траење од една година до пет години“ се заменуваат со зборовите: „должност во траење до 30 дена“.
Член 11
Членот 56-б се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице, односно
трговец поединец кое врши работи на посредник при
микроплаќање без согласност од гувернерот на Народната банка.
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(2) Покрај глобата на правното лице, односно на трговецот поединец ќе му се изрече и прекршочна санкција, забрана за вршење дејност во траење до три години.
(3) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице, односно трговецот поединец ќе му се
изрече на одговорното лице кај правното лице односно
на одговорното лице кај трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.
(4) Покрај глобата за дејствието од ставот (1) на
овој член на одговорното лице кај правното лице, односно на одговорното лице кај трговецот поединец ќе
му се изрече и прекршочна санкција, забрана за вршење должност во траење до една година.
(5) Глоба во износ од 1.500 до 2.250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за
прекршокот од ставот (1) на овој член.
(6) Покрај глобата за дејствието од ставот (1) на
овој член на физичкото лице ќе му се изрече и прекршочна санкција, забрана за вршење дејност во траење
до една година.
Член 12
Членот 56-в се менува и гласи:
„За прекршоците од членовите 50, 53, 54, 55, 56 и
56-а од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Народната банка на Република Македонија, согласно со Законот за банките.“
Член 13
По членот 56-в се додаваат три нови члена 56-г, 56д и 56-ѓ, кои гласат:
„Член 56-г
За прекршоците од членовите 51, 52 и 56-б од овој
закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.
Член 56-д
(1) За прекршоците од членовите 50, 53, 54, 55, 56
и 56-а од овој закон лицата кои се овластени за контрола пред да поднесат барање за прекршочна постапка се
должни на сторителот на прекршокот да му предложат
постапка за порамнување со издавање на прекршочен
платен налог, согласно со Законот за прекршоците.
(2) Овластените службени лице се должни да водат
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 следниве податоци име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.
(5) Советот на Народната банка на Република Македонија ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 56-ѓ
Одмерувањето на висината на глобата за правно
лице, односно за трговец поединец се врши согласно со
Законот за прекршоците.“
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Член 14
Подзаконскиот акт утврден во овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 15
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 QARKULLIM PAGESOR
Neni 1
Në Ligjin për qarkullim pagesor ( "Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër113/2007, 22/2008,
159/2008, 133/2009, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12
dhe 170/13), në nenin 27-a paragrafi (1) ndryshohet dhe
vijon:
"Ndërmjetësuesi gjatë mikropagesës duhet të ketë
themeluar kryegjë e cila në secilin moment arrin më së
paku 3.000.000 denarë dhe i plotëson standardet teknike
për kryerjen e mikropagesave."
Neni 2
Në nenin 27-b paragrafi (2) pika (2) fjalët: “në para "
shlyhen.
Neni 3
Në nenin 50 paragrafi (2) fjala " e përkohshme"
shlyhet, kurse fjalët: “prej gjashtë muaj deri pesë vite""
zëvendësohet me fjalët: “deri 30 ditë".
Paragrafi (3) ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
bartësin e qarkullimit të paguar, do t'i shqiptohet personit
përgjegjës te bartësi i qarkullimit të paguar për
kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni."
Në paragrafin (4) fjalët:" profesion, veprimtari ose
detyrë në kohëzgjatje prej një deri në pesë vite"
zëvendësohen me fjalët: “ detyrë në kohëzgjatje prej deri
30 ditë".
Neni 4
Në nenin 51 paragrafi (2) fjala " e përkohshme"
shlyhet, kurse fjalët: “prej gjashtë muaj deri pesë vite"
zëvendësohet me fjalët: “deri tre vite".
Paragrafi (3) ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
pjesëmarrësin në qarkullimin e paguar, do t'i shqiptohet
personit përgjegjës te pjesëmarrësi në qarkullimin e paguar
për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni."
Në paragrafin (4) fjalët: “ profesion, veprimtari ose
detyrë në kohezgjatje prej një deri në pesë vite"
zëvendësohen me fjalët: “ detyrë në kohëzgjatje deri në një
vit".
Neni 5
Neni 52 ndryshohet dhe vijon:
"(1)Gjobë në shumë prej 10.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje të personit
juridik, respektivisht tregtari individual nëse e lëshon para
në mënyrë elektronike, kurse nuk i plotëson kushtet për
lëshimin e parave elektronike përcaktuar me këtë ligj.
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(2) Krahas gjobës për veprime nga paragrafi (1) të këtij
neni personat juridik, respektivisht të tregtarit individual
personit do t'i shqiptohet sanksion kundërvajtës ndalesë
për kryerjen e veprimtarisë në kohezgjatje prej tre viteve.
(3) Për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni i
kryer nga materializmi ose me të cilën shkaktohet dëm më
i madh pronësor, personit juridik, respektivisht tregtarit
individual do t'i shqiptohet sanksion kundërvajtës gjobë
deri në shumën e dyfishtë nga paragrafi (1) të këtij neni ose
në përmasa me lartësinë e përfitimit pronësor të shkaktuar
ose të përfituar.
(4) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik respektivisht për tregtarin individual do të
shqiptohet për personin përgjegjës tek personi juridik
respektivisht tregtar individual për kundërvajtje nga
paragrafi (1) të këtij neni.
(5) Krahas gjobës për veprime nga paragrafi (1) të këtij
neni personit përgjegjës tek personi juridik, respektivisht
personit përgjegjës tek tregtari individual do t'i shqiptohet
sanksion kundërvajtës ndalesë për kryerjen e veprimtarisë
në kohezgjatje prej një viti."
(6) Për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni i
kryer nga materializmi ose me të cilën shkaktohet dëm më
i madh pronësor, personit juridik, respektivisht tregtarit
individual do t'i shqiptohet sanksion kundërvajtës gjobë
deri në shumën e dyfishtë nga paragrafi (4) të këtij neni ose
në përmasa me lartësinë e përfitimit pronësor të shkaktuar
ose të përfituar.
(7) Gjobë në shumë prej 1.000 deri 1.500 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet në personin fizik
për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni.
(8) Krahas gjobës për veprime nga paragrafi (1) të
këtij neni personit fizik do t'i shqiptohet sanksion
kundërvajtës ndalesë për kryerjen e veprimtarisë në
kohezgjatje prej një viti.
(9) Për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni i
kryer nga materializmi ose me të cilën shkaktohet dëm më
i madh pronësor, personit juridik, respektivisht tregtarit
individual do t'i shqiptohet sanksion kundërvajtës gjobë
deri në shumën e dyfishtë nga paragrafi (7) të këtij neni ose
në përmasa me lartësinë e përfitimit pronësor të shkaktuar
ose të përfituar."
Neni 6
Në nenin 53 paragrafi (2) fjala " e përkohshme"
shlyhet, kurse fjalët: “prej gjashtë muaj deri pesë vite"
zëvendësohet me fjalët: “deri 30 ditë".
Paragrafi (3) ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matura për
emetuesin e parave elektronike, do të shqiptohet në
personin përgjegjës tek emetuesit të parave elektronike për
kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni."
Në paragrafin (4) fjalët: “ profesion, veprimtari ose
detyrë në kohezgjatje prej një deri në pesë vite"
zëvendësohen me fjalët: “ detyrë në kohezgjatje prej deri
30 ditë".
Neni 7
Në nenin 54 paragrafi (2) fjala " e përkohshme"
shlyhet, kurse fjalët: “prej gjashtë muaj deri pesë vite"
zëvendësohet me fjalët: “deri 30 ditë".
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
shtëpinë kliringu do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) të këtij neni për personit përgjegjës në
shtëpinë kliringut".
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Në paragrafin (4) fjalët: “ profesion, veprimtari ose
detyrë në kohezgjatje prej një deri në pesë vite"
zëvendësohen me fjalët: “ detyrë në kohezgjatje prej deri
30 ditë".
Neni 8
Në nenin 55 në paragrafin (2) ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
operatorin e sistemit të paguar, do t'i shqiptohet personit
përgjegjës te bartësi i qarkullimit të sistemit të paguar për
kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni."
Neni 9
Në nenin 56 në paragrafin (2) ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik nga paragrafi (1) i këtij neni do t'i
shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për
shkeljen nga paragrafi (1) i këtij neni."
Neni 10
Në nenin 56-a paragrafi (1) fjalët: “3000 deri " shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
ndërmjetësues gjatë mirkopagesave, do t;i shqiptohet në
personin përgjegjës tek ndërmjetësuesi i mikropagesave
për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni."
Në paragrafin (3) fjalët: “profesion, veprimtari ose
detyrë në kohezgjatje prej një deri në pesë vite"
zëvendësohen me fjalët: “ detyrë në kohezgjatje prej deri
30 ditë".
Neni 11
Neni 56-b ndryshohet dhe vijon:
"(1) Gjobë në shumë prej 15.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet personit juridik, respektivisht
tregtari individual i cili kryen punë në ndërmjetësim gjatë
mikropagesave pa pajtim nga guvernatori i Bankës
Popullore.
(2) Krahas gjobës për personat juridik, respektivisht të
tregtarit individual personit do t'i shqiptohet sanksion
kundërvajtës ndalesë për kryerjen e veprimtarisë në
kohezgjatje prej tre viteve.
(3) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik respektivisht për tregtarin individual do të
shqiptohet për personin përgjegjës tek personi juridik
respektivisht tregtar individual për kundërvajtje nga
paragrafi (1) të këtij neni.
(4) Krahas gjobës për veprime nga paragrafi (1) të
këtij neni personit përgjegjës tek personi juridik,
respektivisht personit përgjegjës tek tregtari individual do
t'i shqiptohet sanksion kundërvajtës ndalesë për kryerjen e
veprimtarisë në kohezgjatje prej një viti.
(5) Gjobë në shumë prej 1.500 deri 2.250 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet në personin fizik
për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni.
(6) Krahas gjobës për veprime nga paragrafi (1) të këtij
neni personit fizik do t'i shqiptohet sanksion kundërvajtës
ndalesë për kryerjen e veprimtarisë në kohezgjatje prej një viti.
Neni 12
Neni 56 ndryshohet dhe vijon:
" Për kundërvajtje nga nenet 50, 53, 54, 55, 56 dhe 56а të këtij ligji procedura kundërvajtëse mbahet edhe
sanksion kundërvajtës shqipton Banka Popullore e
Republikës së Maqedonisë, në pajtim me bankat."
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Neni 13
Pas neni 56-v shtohen tre nene të reja 56-g, 56-d dhe
56-gj si vijon:
"Neni 56-g
Për kundërvajtjet nga neni 51, 52 dhe 56-b të këtij
ligji, procedura kundërvajtëse mban edhe sanksion
kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.
Neni 56-d
(1) Për kundërvajtje nga nenet 50, 53, 54, 55, 56 dhe
56-а të këtij ligji personat të cilët janë të autorizuar për
kontroll para se të parashtrojnë kërkesë për procedurë
kundërvajtëse janë të obliguar kryerësit të kundërvajtjes t'i
propozojnë procedurë për barazim me lëshimin e urdhër
pagesës kundërvajtëse , në pajtim me ligjin për
kundërvajtje.
(2) Nëpunësit e autorizuar zyrtar janë të obliguar të
mbajnë evidencë për urdhër pagesat e lëshuara
kundërvajtëse dhe për epilogun e procedurave të ngritura.
(3) Në evidencën nga paragrafi (2) të këtij neni
mblidhen, 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 urdhër pagesës
kundërvajtëse e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(4) Të dhënat personale nga paragrafi (3) të këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(5) Këshilli Bankës Popullore të Republikës së
Maqedonisë e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhër
pagesës kundërvajtëse.
Neni 56-gj
Matja e shumës së gjobës për personin juridik,
respektivisht tregtar individual kryhet në pajtim me ligjin
për kundërvajtje."
Neni 14
Aktet nënligjore miratimi i të cilave është përcaktuar
me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditëve nga dita
e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 15
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë."
_________
4384.
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
СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3988/1
27 август 2015 година
Скопје

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

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

Стр. 24 - Бр. 153

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2002,
79/2007, 88/2008, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14 и 112/14),
во членот 165 став (2) зборовите: ”30 дена “ се заменуваат со зборовите: „120 дена“.
Член 2
Во членот 235-а став (1) зборовите: „237, 237-а,
237-б, 237-в, 237-г и 237-д“ се заменуваат со зборовите:
„236-и, 236-ј, 236-к, 237, 237-а, 237-б, 237-в, 237-г и
237-д“.
Член 3
Насловот пред членот 235-в се менува и гласи:
„Спогодување“.
Во членот 235-в став (1) по зборот „закон“ се додаваат зборовите: „за кои е надлежна Агенцијата“.
Во ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (13) и (14) зборот „посредување“ се заменува со
зборот „спогодување“.
Член 4
Во членот 236 став (1) во воведната реченица зборовите: „10.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
друштвото за осигурување ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член на одговорното лице
во друштвото за осигурување“.
Во ставот (3) зборовите: „ќе се“ се заменуваат со
зборовите: „може да се“, а зборовите: „од една до три
години“ се заменуваат со зборовите: „до една година.“.
Член 5
Во членот 236-а став (1) во воведната решеница
зборовите: „7.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за осигурителното брокерско друштво ќе му се изрече за
прекршоците од ставот (1) на овој член на одговорното лице во осигурителното брокерско друштво.“
Во ставот (3) зборовите: „ќе се“ се заменуваат со
зборовите: „може да се“, а зборовите: „од една до три
години“ се заменуваат со зборовите: „до една година.“.
Член 6
Во членот 236-б став (1) во воведната реченица зборовите: „5.000 до“ се бришат.
Во точката 1) зборовите: “134-е ставови (3), (4) и
(5)” се заменуваат со зборовите: “134-е ставови (3), (4),
(5), (6) и (7)”.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
друштвото за застапување во осигурување ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член на одговорното лице во друштвото за застапување во осигурување.“
Во ставот (3) зборовите: „ќе се“ се заменуваат со
зборовите: „може да се“, а зборовите: „од една до три
години“ се заменуваат со зборовите: „до една година.“.
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Член 7
Во членот 236-д став (1) во воведната реченица зборовите: „10.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното
лице“.
Во ставот (3) зборовите: „од три до пет“ се заменуваат со зборовите: „до три“.
Во ставот (4) зборовите: „ќе се“ се заменуваат со
зборовите: „може да се“, а зборовите: „од една до три
години“ се заменуваат со зборовите: „до една година.“
Член 8
Во членот 236-ѓ зборовите: „10.000 до“ се бришат.
Член 9
Во членот 236-е став (2) зборовите: „ќе се“ се заменуваат со зборовите: „може да се“, а зборовите: „должност на физичкото лице во времетраење од една до три
години“ се заменуваат со зборовите: „дејност на физичкото лице во времетраење до една година.“
Член 10
Во членот 236-ж став (2) зборовите: „ќе се“ се заменуваат со зборовите: „може да се“, а зборовите: „од една до три години“ се заменуваат со зборовите: „до една
година.“
Член 11
Членот 236-з се менува и гласи:
“За прекршоците од членовите 236, 236-а, 236-б,
236-в, 236-г, 236-д, 236-ѓ, 236-е, 236-ж и 236-к прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува
надлежен суд.“
Член 12
Во членот 236-ѕ зборовите: „до 25.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите:
„до двократен износ од висината на глобата утврдена
во членовите 236, 236-а, 236-б, 236-в, 236-г, 236-д, 236ѓ, 236-е, 236-ж и 236-з од овој закон“.
Член 13
Во членот 236-и зборовите: „4.000 до“ се бришат.
Член 14
Во членот 237 став (1) во точката 1) зборовите:
„став (5)“ се брише.
По точката 1) се додаваат две нови точки 2) и 3),
кои гласат:
„2)не ги почитува одредбите кои се однесуваат на
надзорен одбор согласно со членот 28 од овој закон;
3) постапува спротивно на одредбите од членот 31
од овој закон.”
Точките 2), 3) и 4) стануваат точки 4), 5) и 6).
По точката 5) која станува точка 7) се додаваат две
нови точки 8) и 9) кои гласат:
„8) вложува спротивно на одредбите од членот 73
од овој закон;
9) не ги почитува прописите за управување со ризик донесени од Агенцијата согласно со членот 74 од
овој закон.“
Точките 6), 7), 8) и 9) стануваат точки 10), 11), 12) и 13).
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По точката 10) која станува точка 14) се додаваат
пет нови точки 15), 16), 17), 18) и 19) кои гласат:
„15) не донесе програма за реосигурување согласно
со членот 100 од овој закон;
16) го соосигура износот на ризик спротивно на одредбите од членот 101 од овој закон;
17) не се придржува до статистичките осигурителни стандарди донесени од страна на Агенцијата согласно со членот 102 од овој закон;
18) не врши пресметка на коефициентите на ликвидност и не управува со средствата согласно со одредбите од членот 103 од овој закон;
19) изврши распределба на добивката спротивно на
членот 105 од овој закон.“
Точките 11), 12), 13) и 14) стануваат точки 20), 21),
22) и 23).
По точката 15) која станува точка 24) се додава нова точка 25), која гласи:
„25) не постапува согласно со членот 225-в од овој
закон.“
Ставот (2) се менува и гласи:
“Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
друштвото за осигурување ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член на одговорното лице во
друштвото за осигурување.
Во ставот (3) зборовите: „ќе се“ се заменуваат со
зборовите: „може да се“.
Член 15
Во членот 237-а став (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
друштвото за осигурување ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член на одговорното лице во
друштвото за осигурување.”
Во ставот (3) зборовите: „ќе се“ се заменуваат со
зборовите: „може да се“.
Член 16
Во членот 237-б став (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за осигурително брокерско друштво ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член на одговорното лице
во осигурително брокерско друштво.“
Член 17
Во членот 237-в став (1) зборовите: “членот 154
став (1) точка 4 од” се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за осигурително брокерско друштво, односно на друштво за
застапување во осигурувањето ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното
лице во осигурително брокерско друштво, односно на
друштво за застапување во осигурувањето.”
Во ставот (3) зборовите: „ќе се“ се заменуваат со
зборовите: „може да се“.
Член 18
Во членот 237-г став (1) во воведната реченица зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „4.000
евра“.
По точката 2) се додава нова точка 3), која гласи:
„3) не ја извести Агенцијата согласно со членот 103
став (4) од овој закон.“
Точките 3) и 4) стануваат точки 4) и 5).
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Член 19
Во членот 237-д став (2) се менува и гласи:
“Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
друштвото за ревизија ќе му се изрече за прекршоците
од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во
друштвото за ревизија.“
Член 20
По членот 237-д се додава нов член 237-ѓ, кој гласи:
„Член 237-ѓ
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“
Член 21
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 SUPERVIZION TË SIGURIMIT
Neni 1
Në Ligjin për supervizion të sigurimit ( " Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/2002,
79/2007, 88/2008, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14 dhe
112/14), në nenin 165 në paragrafin (2) fjalët "30 ditë"
zëvendësohen me fjalët "120 ditë".
Neni 2
Në nenin 235-a në paragrafin (1) fjalët „237, 237-а,
237-b, 237-v, 237-g и 237-d“ zëvendësohen me fjalët
„236-i, 236-ј, 236-k, 237, 237-а, 237-b, 237-v, 237-g dhe
237-d “.
Neni 3
Titulli para nenit 235-v ndryshohet dhe vijon
"Marrëveshje".
Në nenin 235-v në paragrafin (1) pas fjalës " ligj"
shtohen fjalët " për të cilat është kompetente Agjencia".
Në paragrafët (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (13) dhe (14) fjala " ndërmjetësim" zëvendësohen me
fjalët " marrëveshje".
Neni 4
Në nenin 236 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët "10
.000 deri " shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
shoqërinë për sigurim do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) të këtij neni për personit përgjegjës në
shoqërinë për sigurim".
Në paragrafin (3) fjalët " do të" zëvendësohen me fjalët
" mund të", kurse fjalët " nga një deri në tre vite"
zëvendësohen me fjalët " deri në një vit".
Neni 5
Në nenin 236-a paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët "7
.000 deri " shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
shoqërinë siguruese brokere do t'i shqiptohet për
kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni për personit
përgjegjës në shoqërinë brokere siguruese."
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Në paragrafin (3) fjalët " do të" zëvendësohen me fjalët
"mund të", kurse fjalët "nga një deri në tre vite"
zëvendësohen me fjalët " deri në një vit.".
Neni 6
Në nenin 236-b paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët "5
.000 deri " shlyhen.
Në pikën 1) fjalët " 134-e paragrafët (3), (4) dhe (5)"
zëvendësohen me fjalët: "134-e paragrafët (3), (4), (5), (6)
dhe (7)”.
Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
përfaqësim në sigurim do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) të këtij neni për personit përgjegjës në
shoqërinë për përfaqësim në sigurim".
Në paragrafin (3) fjalët " do të" zëvendësohen me fjalët
" mund të", kurse fjalët " nga një deri në tre vite"
zëvendësohen me fjalët " deri në një vit.".
Neni 7
Në nenin 236-d paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët "10
.000 deri " shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:
Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) të këtij neni i personit përgjegjës në personin
juridik".
Në paragrafin (3) fjalët " nga tre deri pesë"
zëvendësohet me fjalët " deri tre".
Në paragrafin (4) fjalët " do të" zëvendësohen me fjalët
"mund të", kurse fjalët" nga një deri në tre vite"
zëvendësohen me fjalët " deri në një vit."
Neni 8
Në nenin 236-gj fjalët "10.000 deri " shlyhen.
Neni 9
Në nenin 236-e në paragrafin (2) fjalët " do të"
zëvendësohen me fjalët " mund të", kurse fjalët " detyrat e
personit fizik në kohëzgjatje prej një deri në tre vite"
zëvendësohen me fjalët " veprimtaria e personit fizik në
kohëzgjatje prej një viti".
Neni 10
Në nenin 236-zh në paragrafin (2) fjalët " do të"
zëvendësohen me fjalët" mund të", kurse fjalët " nga një
deri në tre vite" zëvendësohen me fjalët " deri në një vit"
Neni 11
Neni 236-z ndryshohet dhe vijon:
"Për kundërvajtje nga neni 236, 236-а, 236-b, 236-v,
236-g, 236-d, 236-gj, 236-е, 236-zh dhe 236-k procedurën
kundërvajtëse e mban sanksionin kundërvajtëse që e
shqipton gjykata kompetente.".
Neni 12
Në nenin 236-x fjalët "deri 25.000 euro në kundërvlerë
me denarë" zëvendësohen me fjalët " deri në shumën e
dyfishtë nga lartësia e gjobës së përcaktuar në nenet 236,
236-а, 236-b, 236-v, 236-g, 236-d, 236-gj, 236-е, 236-zh
dhe 236-z të këtij ligji".
Neni 13
Në nenin 236-i fjalët "40.000 deri " shlyhen.
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Neni 14
Në nenin 237 në paragrafin (1) në pikën 1) fjalët
"paragrafi (5)" shlyhen.
Pas pikës 1) shtohen dy pika të reja 2) dhe 3) si vijon:
"2) nuk i respekton dispozitat të cilat kanë të bëjnë në
këshillin mbikëqyrës në pajtim me nenin 28 nga ky ligj;
3) Vepron në kundërshtim me dispozitat nga neni 31
nga ky ligj;"
Pikat 2), 3) dhe 4) bëhen pika 4), 5) dhe 6).
Pas pikës 5) e cila bëhen pika 7) shtohen dy pika të reja
8) dhe 9) si vijojnë:
„8) investon në kundërshtim me dispozitat nga neni 73
nga ky ligj;
9) nuk i respekton dispozitat për menaxhim me rrezik
te miratuar nga Agjencia në pajtim me nenin 74 nga ky
ligj."
Pikat 6), 7) , 8)dhe 9) bëhen pika 10), 11), 12) dhe 13).
Pas pikës 10) e cila bëhen pika 14) shtohen pesë pika
të reja 15), 16) 17) 18) dhe 19) si vijon:
"15) nuk miraton program për resigurim në pajtim me
nenin 100 nga ky ligj;
16) e bashkësiguron shumën e rrezikut në kundërshtim
me dispozitat nga neni 101 nga ky ligj;
17) nuk i përmbahet të dhënave statistikore të
standardeve të sigurimit të miratuar nga ana e Agjencisë në
pajtim me nenin 102 nga ky ligj;
18) nuk kryen llogaritje të koeficientit të likuiditetit dhe
nuk menaxhon me mjetet në pajtim me dispozitat nga neni
103 nga ky ligj;
19) kryen shpërndarjen e fitimit në kundërshtim të
nenit 105 nga ky ligj."
Pikat 11), 12) , 13)dhe 14) bëhen pika 20), 21), 22) dhe
23).
Pas pikës 15) e cila bëhet pika 24) shtohet pikë e re 25)
si vijon:
"25) nuk vepron në pajtim me nenin 225-v nga ky ligj."
Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
shoqërinë për sigurim do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) të këtij neni për personit përgjegjës në
shoqërinë për sigurim".
Në paragrafin (3) fjalët " do të" zëvendësohen me fjalët
" mund të".
Neni 15
Në nenin 237-a paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
shoqërinë për sigurim do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) të këtij neni për personit përgjegjës në
shoqërinë për sigurim".
Në paragrafin (3) fjalët " do të" zëvendësohen me fjalët
" mund të".
Neni 16
Në nenin 237-b paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
shoqërinë siguruese brokere
do t'i shqiptohet për
kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni për personit
përgjegjës në shoqërinë brokere siguruese."
Neni 17
Në nenin 237-v në paragrafin (1) fjalët "neni 154
paragrafi (1) pika 4 prej" shlyhet.
Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:
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"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
shoqërinë brokere të sigurimit, respektivisht shoqërinë për
përfaqësim në sigurim do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) të këtij neni për personit përgjegjës në
shoqërinë brokere të sigurimit për përfaqësim në sigurim".
Në paragrafin (3) fjalët " do të" zëvendësohen me fjalët
" mund të".
Neni 18
Në nenin 237-g paragrafi (1) në fjalinë hyrëse numri
"5.000 " zëvendësohet me fjalët "4.000 euro".
Pas pikës 2) e shtohet pikë e re 3) si vijon:
"3) nuk e njofton Agjencia në pajtim me nenin 103
paragrafi (4) nga ky ligj."
Pikat 3) dhe 4) bëhen pika 4) dhe 5).
Neni 19
Në nenin 237-d paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
shoqërinë për revizion do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) të këtij neni për personit përgjegjës në
shoqërinë për revizion".
Neni 20
Pas nenit 237-d shtohet nen i ri 237-gj si vijon:
"Neni 237-gj
Matja e shumës së gjobës për personin juridik kryhet në
pajtim me ligjin për kundërvajtje."
Neni 21
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e publikimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë."
__________
4385.
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 ФИНАНСИСКИТЕ ДРУШТВА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиските друштва,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3989/1
27 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДРУШТВА
Член 1
Во Законот за финансиските друштва ("Службен
весник на Република Македонија" број 158/10, 53/11 и
112/14), во членот 8 став (4) точката 3) се менува и
гласи:

“финансиски извештаи заедно со извештај на овластен ревизор за извршена законска или договорна ревизија на финансиските извештаи за последната деловна
година.”
Член 2
Во членот 21 став (1) зборовите: “30 септември тековната година за периодoт од 1 јануари до 31 август”
се заменуваат со зборовите: “15 јули тековната година
за периодот од 1 јануари до 30 јуни.”.
Член 3
Во членот 22 по ставот (5) се додава нов став (6),
кој гласи:
„(6) Надзорот од ставот (1) на овој член го вршат
лица овластени од министерот за финансии (во натамошниот текст: овластено лице).“
Член 4
Во членот 27 став (1) зборовите: „5.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
“Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за финансиското друштво ќе му се изрече за прекршоците од
ставот (1) на овој член на одговорното лице во финансиското друштво.”
Член 5
Во членот 28 во ставот (1) во воведната реченица
зборовите: „2.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
“Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за финансиското друштво ќе му се изрече за прекршоците од
ставот (1) на овој член на одговорното лице во финансиското друштво.”
Член 6
Насловот на членот 29 и членот 29 се менуваат и
гласат:
Постапка за издавање на прекршочен платен налог
“Член 29
(1) За сторените прекршоци од овој закон, овластеното лице при констатирање на прекршокот е должно
да му предложи на сторителот на прекршокот постапка
за издавање на прекршочен платен налог, пред да го
поднесе барањето за поведување на прекршочна постапка.
(2) Доколку овластеното лице констатира прекршок, составува записник во кој ги забележува битните
елементи на дејствието од кое произлегува правното
обележје на прекршокот, времето, местото и начинот
на сторување на прекршокот, описот на дејствието и
дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог. Записникот го потпишува овластеното лице и сторителот.
(3) По исклучок од ставот (2) од овој член, ако овластеното лице прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и
направи, односно со податоци од службена евиденција,
записникот го потпишува само овластеното лице.
(4) Ако сторителот го признае делото што му се
става на товар или ако овластеното лице прекршокот го
утврди лично или го утврди со употреба на соодветни
технички средства и направи, овластеното лице веднаш
ќе издаде прекршочен платен налог.
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(5) Прекршочниот платен налог содржи лични податоци на сторителот на прекршокот, а за правно лице,
назив, седиште и даночен број, местото и времето на
сторување на прекршокот, правната квалификација
на прекршокот, износот на глобата, број на сметката
за плаќање и правна поука.
(6) По приемот и потпишувањето на прекршочниот
платен налог сторителот е должен да ја плати глобата
во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.
(7) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од
ставот (6) на овој член ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.
(8) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од
ставот (6) на овој член, овластеното лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.
(9) Овластените лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози од ставот
(4) на овој член и за исходот на покренатите постапки.
(10) Во евиденцијата од ставот (9) на овој член се
собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци
име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(11) Личните податоци од ставот (10) на овој член
се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(12) Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“
Член 7
По членот 29 се додава нов член 29-а, кој гласи:
“Член 29-а
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно со Законот за прекршоците.”
Член 8
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 9
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT
PËR SHOQERI FINANCIARE
Neni 1
Në Ligjin për shoqëri financiare ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 158/10, 53/11 dhe
112/14), në nenin 8 paragrafi (4) pika 3) ndryshohet dhe
vijon:
" raportet financiare së bashku me raport të revizorit të
autorizuar për revizion të kryer ligjore ose marrëveshje të
revizionit të raporteve financiare për vitin e fundit afarist".
Neni 2
Në nenin 21, në paragrafin (1) fjalët " 30 shtator në
vitin vijues për periudhë prej 1 janari deri 31 gusht"
zëvendësohen me fjalët "15 korrik viti vijues për periudhën
prej 1 janari deri 30 qershor.".
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Neni 3
Në nenin 22 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6),
si vijon:
"(6) Mbikëqyrja nga paragrafi (1) të këtij neni e kryen
person i autorizuar nga ministri i Financave ( në tekstin e
më poshtëm: Personi përgjegjës)."
Neni 4
Në nenin 27 paragrafi (1) fjalët "5.000 deri " shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
shoqërinë financiare do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) të këtij neni për personit përgjegjës në
shoqërinë financiare."
Neni 5
Në nenin 28 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët "2.000
deri " shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
shoqërinë financiare do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) të këtij neni për personit përgjegjës në
shoqërinë financiare."
Neni 6
Titulli i nenit 29 dhe neni 29 ndryshohet dhe vijon:
"Procedure për lëshimin e urdhërpagesës kundërvajtëse
Neni 29
(1) Për kundërvajtje të kryer nga ky ligj, personat e
autorizuar gjatë konstatimit të kundërvajtjes janë të
obliguar kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojnë procedurë
për lëshimin e urdhër pagesës kundërvajtëse, para se të
parashtrojnë kërkesë për procedurë kundërvajtëse.
(2) Nëse personi i autorizuar konstaton kundërvajtje,
përpilon procesverbal në të cilën i shënon elementet e
rëndësishme të veprimeve të cilat dalin nga shënimi juridik
të kundërvajtje, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së
kundërvajtjes, përshkrimi i veprimeve dhe jep propozim
për barazim me lëshimin e urdhër pagesës kundërvajtëse.
Procesverbalin e nënshkruan personi i autorizuar dhe
kryerësi.
(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) të këtij neni, nëse
personi i autorizuar kundërvajtjen e përcakton personalisht
ose e konstaton me nevojën me mjete teknike përkatëse
dhe pajisje, respektivisht me të dhëna nga evidenca zyrtare,
procesverbali e nënshkruan vetëm personi i autorizuar.
(4) Nëse kryerësi e pranon veprën që i vihet në barë ose
nëse personi i autorizuar kundërvajtjen e përcakton
personalisht ose e përcakton me përdorimin e mjeteve
teknike dhe pajisje, personi përgjegjës menjëherë e lëshon
urdhër pagesën kundërvajtëse.
(5) Urdhër pagesa kundërvajtëse përmban: Të dhëna
personale të kryerësit, kurse për personin juridik, emri,
selia dhe numri tatimor, vendi dhe koha e kryerjes së
kundërvajtjes, kualifikimi juridik i kundërvajtjes, shuma e
gjobës, numri i llogarisë për pagimin dhe këshillën
juridike.
(6)Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhër pagesës
kundërvajtëse, kryerësi është i obliguar ta paguaj gjobën në
afat prej tetë ditësh pas pranimit urdhër pagesës
kundërvajtëse në llogarinë e shënuar në urdhër pagesën e
paguar.
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(7) Kryerësi i cili do ta paguaj gjobën në afatin nga
paragrafi (6) të këtij neni, do ta paguaj gjysmën e gjobës së
shqiptuar, për të drejtën e secilës mësohet në këshillën
juridike.
(8) Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën në afatin nga
paragrafi (6) të këtij neni, personi përgjegjës parashtron
kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse para
gjykatës kompetente.
(9) personat e autorizuar janë të obliguar të mbajnë
evidencë për urdhër pagesa e lëshuara kundërvajtëse nga
paragrafi (4) të këtij neni dhe për epilogun e procedurave të
ngritura.
(10) Në evidencën nga paragrafi (9) të këtij neni
mblidhen, 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 urdhër pagesës
kundërvajtëse e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(11) Të dhënat personale nga paragrafi (10) të këtij
neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(12) Ministri i Financave e përcakton formën dhe
përmbajtjen e urdhër pagesës kundërvajtëse."
Neni 7
Pas neni 29 shtohet nen i ri 29-a, si vijon:
"Neni 29-a
Matja e shumës së gjobës për personin juridik kryhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje."
Neni 8
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОНАЦИИ И СПОНЗОРСТВА ВО ЈАВНИТЕ
ДЕЈНОСТИ
Член 1
Во Законот за донации и спонзорства во јавни дејности („Службен весник на Република Македонија“
број 47/2006, 86/2008, 51/11 и 28/14), во членот 23 став
(1) зборовите: „ 1.000 до “ се бришат.
Во ставот (2) зборовите: „1.000 до” се бришат.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршок од ставoвите (1) и (2) на овој член на одговорното лице во правното лице.”
Член 2
Во членот 24 став (1) зборовите: „1.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршок од ставот (1) на
овој член на одговорното лице во правното лице.”
Член 3
Во членот 25 став (1) зборовите: „1.000 до” се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршок од ставот (1) на
овој член на одговорното лице во правното лице.”
Член 4
По членот 26 се додава нов член 26-а, кој гласи:

Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë."
__________

“Член 26-а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно со Законот за прекршоци.“

4386.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

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

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОНАЦИИ И СПОНЗОРСТВА ВО ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3990/1
27 август 2015 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 DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR DONACIONE DHE SPONZORIME NË
VEPRIMTARINË PUBLIKE
Neni 1
Në Ligjin për donacione dhe sponsorime në
veprimtarinë publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 47/2006, 86/2008,51/11 dhe 28/14) në
nenin 23 në paragrafin (1) fjalët "1000 deri në" shlyhen.
Në paragrafin (2) fjalët "1000 deri në" shlyhen.
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafët (1) dhe (2) i këtij neni personit përgjegjës në
personin juridik."
Neni 2
Në nenin 24 në paragrafin (1) fjalët "1000 deri në"
shlyhen.
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Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik."
Neni 3
Në nenin 25 në paragrafin (1) fjalët "1000 deri në"
shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik."
Neni 4
Pas nenit 26 shtohet nen i ri 26-a, si vijon:
"Neni 26-a
Matja e lartësisë së gjobës për person juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4387.
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 ПРОЦЕНА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за процена,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3991/1
27 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА
Член 1
Во Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ број 115/10, 158/11, 185/11, 64/12 и
188/14), во членот 4 зборовите: „признатите меѓународни стандарди за процена на вредноста, се заменуваат со зборовите: „Европски стандарди за проценување
на вредноста-ТЕГОВА и Меѓународни стандарди за
проценување на вредноста-ИВСЦ“.
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4),
кои гласат:

“(3) Овластениот проценувач е должен по барање
на нарачателот на процената, а во посебна постапка за
утврдување на данок на промет, да достави извештај за
процена на пазарната вредност на недвижноста и
пресметка на аконтативен данок на промет, како и пополнета аконтативна даночна пријава за предметот на
процена, во случај ако нарачателот на процената се определил за посебна постапка за утврдување на данок на
промет согласно со Законот за даноците на имот. Оваа
постапка за процена не може да трае повеќе од три работни дена.
(4) Во случај од ставот (2) на овој член, проценувачот постапува во предвидениот рок само ако нарачателот на процената ги извршил сите уплати согласно со
Законот за процена”.
Ставот (3) станува став (5).
Член 2
Во членот 35 став (1) точката 16) сврзникот„и“ на
крајот од реченицата се заменува со запирка и се додава нова точка 17), која гласи:
“17) утврдува висина на трошоци за ревизија на
процена и“.
Точката 17) станува точка 18).
Член 3
Членот 40 се менува и гласи:
„(1) Процената изготвена од овластен проценувач
може да биде оспорена со поднесување на барање за
ревизија на процена до Комората во рок од осум дена
од денот на приемот на процената, односно во рок не
подголг од еден месец од денот на дознавање дека процената била предадена, поради:
- непочитување на методологии и стандардите за
процена,
- злоупотреба на информации,
- конфликт на интереси и
- погрешно пресметан данок на промет во посебна
постапка за утврдување на данок на промет согласно
со Законот за данок на имот.
(2) Барање за ревизија на процена може да поднесе
нарачателот на процената и сопственикот на предметот
на процена, а во посебна постапка за утврдување на
данок на промет и надлежната единица на локална самоуправа.
(3) Комисијата за ревизија во рок од три работни дена
се произнесува по поднесеното барање со решение:
- со кое констатира дека процената е извршена согласно со закон, методологии и стандарди за процена,
- со кое констатира дека процената, предмет на ревизија, била извршена спротивно на законските одредби, методологии и стандарди за процена, и утврдената проценета вредност отстапува во процент поголем
од 10% од вистинската проценета вредност, со решението предметната процена ја става вон сила и дава насоки за изготвување на нова процена и истото веднаш го
доставува до овластениот проценувач и
- со кое констатира дека процената, предмет на ревизија, била извршена спротивно на законските одредби, методологии и стандарди за процена, и утврдената проценета вредност отстапува во процент до 10%
од вистинската проценета вредност, со решението
предметната процена ја става вон сила и го задолжува
овластениот проценувач во рок од еден работен ден да
изврши корекција во проценетата вредност, и го доставува до овластениот проценувач.
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(4) Доколку оспорената процена била предмет на
извршување во случаите од ставот (3) алинеи 2 и 3 на
овој член, Комисијата за ревизија доставува известување до надлежниот извршител дека е донесено решение
со кое предметната процена се става вон сила со насоки за изготвување на нова процена и со барање да се
прекине со извршувањето на предметот на процена до
изготвување на нова процена.
(5) Во случај кога се утврдени повредите од ставот
(1) на овој член, Комисијата поведува дисциплинска
постапка.
(6) Трошоците за ревизија на процената потребни
за работа на комисијата и изготвување на материјали
како и трошоците за изготвување на нова процена се на
товар на лицето подносител на барањето за ревизија на
процена, а во случајот од ставот (3) алинеја 2 на овој
член трошоците се на товар на овластениот проценувач, како и трошоците за изготвување на нова процена.
(7) Висината на трошоците за ревизија на процена
ги утврдува Управниот одбор на Комората на проценувачи врз основа на реално потребните патни и дневни
трошоци и материјалните трошоци.“
Член 4
Во членот 46-б ставови (1) и (3) зборовите: „4.000
до“ се бришат.
Член 5
По членот 46-б се додаваат два нови члена 46-в и
46-г, кои гласат:
“Член 46-в
За прекршоците предвидени во овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува
надлежен суд.
Член 46-г
Одмерувањето на глобата за правното лице ќе се
врши согласно со Законот за прекршоци.“
Член 6
Започнатите постапки по ревизија на процена до 1 јануари 2016 година, ќе завршат согласно со одредбите од
Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ број 115/10, 158/11, 185/11, 64/12 и 188/14).
Член 7
Одредбите од членовите 1, 2 и 3 од овој закон ќе
започнат да се применуваат од 1 јануари 2016 година.
Член 8
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 VLERËSIM
Neni 1
Në Ligjin për vlerësim ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 115/10, 158/11, 185/11, 64/12 dhe
188/14) në nenin 4 fjalët: “standardet e njohura
ndërkombëtare për përcaktimin e vlerës, zëvendësohen me
fjalët: “Standardet evropiane për përcaktim të vlerës TEGOVA dhe Standardet ndërkombëtare të vlerës IVSC".

Бр. 153 - Стр. 31

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe
(4) si vijojnë:
,,(3) Vlerësuesi i autorizuar është i detyruar që me
kërkesë të porositësit të vlerësimit, e në procedurë të
veçantë për përcaktimin e tatimit mbi qarkullim, të
dorëzojë raport për përcaktimin e vlerës së tregut të
patundshmërive dhe përllogaritje të tatimit akontativ të
qarkullimit, si dhe fletëparaqitje akontative të plotësuar për
lëndën e vlerësimit, në rast nëse porositësi i vlerësimit
është përcaktuar për procedurë të veçantë për përcaktimin e
tatimit të qarkullimit në pajtim me Ligjin për tatimet mbi
pronë. Kjo procedurë për vlerësim nuk mund të zgjasë më
shumë se tre ditë pune.
(4) Në rast të paragrafit (2) të këtij neni, vlerësuesi
vepron në afatin e paraparë vetëm nëse porositësi i
vlerësimit i ka kryer të gjitha pagesat në pajtim me Ligjin
për vlerësim."
Paragrafi (3) bëhet paragraf (5).
Neni 2
Në nenin 35 paragrafi (1) në pikën 16) lidhëza "dhe" në
fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohet pikë e re
17) si vijon:
"17) përcakton lartësi të shpenzimeve për revizion të
vlerësimit dhe".
Pika 17) bëhet pikë 18).
Neni 3
Neni 40 ndryshohet si vijon:
"(1) Vlerësimi i përpiluar nga vlerësuesi i autorizuar
mund të kontestohet me parashtrim të kërkesës për revizion
të vlerësimit deri në Odën në afat prej tetë ditësh nga dita e
pranimit të vlerësimit, përkatësisht në afat jo më të gjatë se
një muaj nga dita e kuptimit se vlerësimi është dorëzuar,
për shkak të:
- mosrespektimit të metodologjve dhe standardeve për
vlerësim,
- keqpërdorimit të informatave,
- konfliktit të interesave dhe
- tatimit gabimisht të përllogaritur të qarkullimit në
procedurë të veçantë për përcaktimin e tatimit të
qarkullimit në pajtim me Ligjin për tatim mbi pronë.
(2) Kërkesë për revizion të vlerësimit mund të
parashtrojë porositësi i vlerësimit dhe pronari i lëndës së
vlerësimit, e në procedurë të veçantë për përcaktimin e
tatimit të qarkullimit dhe njësia kompetente e
vetëqeverisjes lokale.
(3) Komisioni për revizion në afat prej tre ditë pune
prononcohet për kërkesën e parashtruar me aktvendim:
-me të cilin konstaton se vlerësimi është kryer në
pajtim me ligjin, metodologjitë dhe standardet për
vlerësim,
-me të cilin konstaton se vlerësimi, lëndë e revizionit,
është bërë në kundërshtim me dispozitat ligjore,
metodologjitë dhe standardet për vlerësim, dhe vlerësimi i
përcaktuar shmanget në përqindje më të madhe se 10% të
vlerës së përcaktuar të vërtetë, me aktvendimin vlerësimin
në fjalë e shfuqizon dhe jep drejtime për përpilimin e
vlerësimit të ri dhe të njëjtin menjëherë e dorëzon te
vlerësuesi i autorizuar.
- me të cilin konstaton se vlerësimi, lëndë e revizionit,
është bërë në kundërshtim me dispozitat ligjore,
metodologjitë dhe standardet për vlerësim, dhe vlerësimi i
përcaktuar shmanget në përqindje më të madhe se 10% të
vlerës së përcaktuar të vërtetë, me aktvendimin vlerësimin
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konkret e shfuqizon dhe e ngarkon vlerësuesin e autorizuar
në afat prej një ditë pune të kryejë korrigjim në vlerën e
përcaktuar, dhe e dorëzon te vlerësuesi i autorizuar.
(4) Nëse vlerësimi i kontestuar ka qenë lëndë e
përmbarimit në rastet nga paragrafi (3) alinetë 2 dhe 3 e
këtij neni, Komisioni për revizion dorëzon njoftim te
përmbaruesi kompetent se është miratuar aktvendim me të
cilin vlerësimi konkret shfuqizohet me drejtime për
përpilimin e vlerësimit të ri dhe me kërkesë të ndërpritet
me realizimin e lëndës të vlerësimit deri në përgatitjen e
vlerësimit të ri.
(5) Në rast kur janë përcaktuar shkeljet nga paragrafi
(1) i këtij neni, Komisioni ngre procedurë disiplinore.
(6) Shpenzimet për revizion të vlerësimit të nevojshëm
për punën e komisionit dhe përgatitje të materialeve si dhe
shpenzimet për përgatitje të vlerësimit të ri janë në barrë të
personit parashtrues të kërkesës për revizion të vlerësimit,
e në rast nga paragrafi (3) alineja 2 e këtij neni shpenzimet
janë në barrë të vlerësuesit të autorizuar, si dhe shpenzimet
për përpilimin e vlerësimit të ri.
(7) Lartësia e shpenzimeve për revizion të vlerësimit i
përcakton Bordi Drejtues i Odës së Vlerësuesve në bazë të
shpenzimeve të nevojshme reale të rrugës dhe shpenzimeve
ditore dhe materiale."
Neni 4
Në nenin 46-b në paragrafët (1) dhe (3) fjalët: “4000
deri në" shlyhen.
Neni 5
Pas nenit 46-b shtohen dy nene të reja 46-v dhe 46-g si
vijojnë:
,,Neni 46-v
Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj procedurë
për kundërvajtje dhe sanksione për kundërvajtje shqipton
gjykata kompetente."
"Neni 46-g
Matja e gjobës për personin juridik do të bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.”
Neni 6
Procedurat e filluara për revizionin e vlerësimit deri më
1 janar 2016, do të përfundojnë në pajtim me dispozitat e
Ligjit për vlerësim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 115/10, 158/11, 185/11, 64/12 dhe
188/14).
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3992/1
27 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Во Законот за катастар на недвижности („Службен
весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14,
115/14 и 116/15), во членот 172 став (1) по зборовите:
„одобрението за градење“ се додаваат зборовите: „или
согласно со решението за изведување на градба, односно поставување на опрема“.
Во ставот (3) по зборот „градење,“ се додаваат зборовите „или правосилното решение за изведување на
градба, односно поставување на опрема“.
Во ставот (4) по зборовите: „одобрението за градење“ запирката се брише и се додаваат зборовите:
„или решението за изведување на градбата односно,
поставување на опремата“.
Член 2
По членот 174 се додава нов наслов и нов член 174-а,
кој гласи:
„Запишување врз основа на солемнизиран договор
за купопродажба или нотарски акт, со клаузула за платен аконтативен данок на промет на недвижности

Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________

Член 174-а
(1) Запишувањето во катастарот на недвижности се
врши и врз основа на солемнизиран договор за купопродажба или нотарски акт, со клаузула за платен аконтативен данок на промет на недвижности, во прилог на
кои од страна на нотар по електронски пат се доставени и извештај за процена на пазарната вредност на недвижноста и пресметка на аконтативен данок на промет
изготвени од страна на овластен проценувач, како и пополнета аконтативна даночна пријава.
(2) Правните основи од ставот (1) на овој член заедно со прилозите, Агенцијата во рок од еден работен
ден од извршеното запишување во катастарот на недвижности, по електронски пат ги доставува до надлежната единица на локалната самоуправа.“

4388.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

Член 3
Членот 246 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице, односно на трговец поединец, ако:

Neni 7
Dispozitat e neneve 1, 2 dhe 3 të këtij ligji do të fillojnë
së zbatuari nga 1 janari 2016.
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1) отстрани, оштети, уништи или премести точка од
геодетска референтната мрежа од членот 49 став (1) од
овој закон или ако секое уништување, оштетување или
неовластено преместување не го пријави на Агенцијата
во рок од 15 дена од денот на дознавањето, согласно со
ставот (2) од истиот член;
2) во пропишаниот рок не ја извести Агенцијата за
изведување на градежни или друг вид работи со кои
може да се оштетат, уништат или поместат точките од
геодетската референтната мрежа од членот 50 став (1)
од овој закон;
3) во пропишаниот рок не поднесе пријава запишување на промената во катастарот на недвижностите до
Агенцијата, согласно со членот 202 од овој закон;
4) изготвува картографски производи без претходно
издадено овластување од страна на Агенцијата согласно со членот 99 став (2) од овој закон и
5) става во употреба картографски производи без
согласност од Агенцијата согласно со членот 101 од
овој закон.
(2) Глоба во висина од 30% од одмерената глоба на
правно лице, односно трговец поединец ќе му се изрече за прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице, односно во трговец поединец.
(3) Глоба во износ од 250 до 325 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за
прекршоците од ставот (1) на овој член.
(4) Глоба во износ од 20.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице, односно на трговецот поединец како носител на
право, односно како имател на инфраструктурниот објект ако во рокот пропишан во членот 57 од овој закон
не достави пријави за запишување/евидентирање на
инфраструктурните објекти.
(5) Глоба во висина од 30% од одмерената глоба на
правно лице, односно трговец поединец ќе му се изрече за прекршок од ставот (4) на овој член и на одговорното лице во правното лице, односно во трговец поединец.“
Член 4
Членот 246-а се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 108-г
од овој закон, доколку не го снима, не го емитува во
живо на веб страницата на Агенцијата и доколку не ја
постави снимката од целиот испит на веб страницата
на Агенцијата.
(2) Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на овластениот претставник од членот 108-г став (5) од овој закон, доколку
постапи спротивно на членот 108-д став (9) од овој закон.
(3) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластената институција
која го спроведува испитот од членот 108-г од овој закон, доколку не го прекине испитот согласно со членот
108-д ставови (5) и (6) од овој закон.
(4) Глоба во износ од 1.000 до 1.300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на директорот на
Агенцијата ако не го донесе решението во рокот утврден во членот 108-и став (9) од овој закон.“
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Член 5
Членот 247 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 1.500 до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластениот геодет вработен кај трговец-поединец овластен геодет и
кај трговско друштво за геодетски работи, ако овластениот геодет не постапува во согласност со одредбите
од членот 110 од овој закон, и тоа:
1) геодетските работи не ги врши согласно со одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа
на него, како и согласно со правилата и стандардите на
геодетската струка;
2) секој геодетски елаборат изготвен во писмена
форма своерачно не го потпишува, а геодетскиот елаборат изготвен во електронска форма не го потпишува
со валиден сертификат издаден од овластен издавач;
3) при изготвувањето на геодетскиот елаборат не
користи лиценциран софтвер;
4) не ги користи податоците од катастарот на недвижностите и не ги користи само за намената за која се
издадени;
5) не поднесува барање за продолжување на овластувањето во рокот утврден во членот 109 став (3) од
овој закон;
6) изготвува геодетски елаборати без претходно извршен премер и увид на недвижностите на самото место и
7) не посетува континуирана обука од областа на
геодетските работи.
(2) Глоба во износ од 1.500 до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на овластениот
геодет кој не е вработен кај трговец поединец овластен
геодет, односно кај трговско друштво за геодетски работи, а извршува геодетски работи за трговец поединец
овластен геодет, односно кај трговско друштво за геодетски работи (член 110 став (2)).“
Член 6
Членот 248 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на трговското друштво за
геодетски работи, односно на трговецот поединец овластен геодет, ако:
1) кај нив вработените овластени геодети не посетуваат континуирана обука од областа на геодетските работи (член 110 став (1) алинеја 7);
2) во називот го содржи зборот „катастар“ и не ги
исполнува потребните услови за простории и опрема
(член 118 став (2));
3) барањата од странките не ги заведуваат во деловодната книга и деловодната книга не ја водат согласно
со прописите за архивска граѓа и архивско работење
(член 126) и
4) го немаат истакнато Тарифникот од членот 125
од овој закон на видно место во нивното седиште, како
и во нивната подружница доколку имаат.
(2) Глоба во висина од 30% од одмерената глоба на
правно лице, односно трговец поединец ќе му се изрече за
прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице, односно во трговец поединец.“
Член 7
Членот 249 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 8.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на трговското
друштво за геодетски работи, односно на трговецот поединец овластен геодет, ако:
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1) не е регистриран во Трговскиот регистар со претежна дејност вршење на геодетски работи (член 104
став (1) алинеја 1);
2) не овозможува непречено вршење на работите,
не обезбедува услови неопходни за работа и утврдување на фактичката состојба и не ги става на увид сите
потребни исправи и податоци согласно со членот 243
став (1) од овој закон;
3) не ги отстрани утврдените неправилности во рок
од 15 работни дена (член 243 став (3)) од овој закон;
4) геодетските работи не ги врши согласно со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа
на него, како и согласно со правилата и стандардите на
геодетската струка (член 121 алинеја 1);
5) сторил неправилност по однос на обврската за
осигурување од одговорност за штета од членот 117 од
овој закон;
6) не ги исполнува условите од членовите, член 104
став (1) алинеја 2 и член 120 од овој закон по однос на
вработените;
7) сторил неправилност по однос за обврската за
користење на лиценциран софтвер од членот 104 став
(1) алинеја 4 од овој закон;
8) сторил повреда на одредбата од членот 25 ставови (2) и (3) од овој закон во врска со конфликт на интереси;
9) сторил повреда на одредбата од членот 124 став
3 по однос на обврската за поврзување со Агенцијата
по електронски пат;
10) изготвува геодетски елаборати без претходно
извршен премер и увид на недвижностите на самото
место (член 110 став (1) алинеја 6);
11) не ги користи податоците од катастарот на недвижностите и не ги користи за намената за која се издадени (член 124 став (1) и став (2));
12) за извршените геодетски работи наплаќаат надоместок кој не е во согласност со членот 125 од овој
закон;
13) врши прием на странки и издава податоци од
извршените геодетски работи надвор од седиштето на
трговецот поединец овластен геодет, односно трговското друштво за геодетски работи (член 121 алинеја
3);
14) геодетскиот елаборат изготвен во писмена форма своерачно не го потпишува, а геодетскиот елаборат
изготвен во електронска форма не го потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач (член
110 став (1) алинеја 2) и
15) сторило повреда на одредбата од членот 110
став (2) од овој закон по односно на обврската за неизвршување на геодетски работи од страна на овластен
геодет кој не е вработен кај него.
(2) Глоба во висина од 30% од одмерената глоба на
правно лице, односно трговец поединец ќе му се изрече за прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице, односно во трговец поединец.“
Член 8
Во членот 250 став (11) се менува и гласи:
„Против одлуката на прекршочната комисија може
да се поднесе жалба до Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор
и прекршочната постапка.“
По ставот (11) се додава нов став (12), кој гласи:
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„(12) Прекршочната постапка по прекршоците
предвидени со овој закон не може да се поведе, ниту да
се води ако поминат две години од денот кога е сторен
прекршокот.“
Член 9
Во членот 251 ставот (1) се менува и гласи:
“Кога овластеното службено лице при Агенцијата
ќе утврди дека е сторен прекршок предвиден со овој
закон, составува записник во кој ги забележува битните елементи на дејствието од кое произлегува правното
обележје на прекршокот, времето, местото и начинот
на сторувањето на прекршокот, описот на дејствието
како и лицата затекнати на самото место, по што ќе
поднесе барање за поведување прекршочна постапка
пред Прекршочната комисија.”
Ставот (2) се менува и гласи:
“Пред поднесување на барање за поведување на
прекршочна постапка за прекршоците предвидени со
овој закон, овластеното службено лице е должно на
сторителот на прекршокот да му предложи постапка за
порамнување со издавање на прекршочен платен налог.”
Во ставот (4) по зборот „издаде“ се додава зборот
„прекршочен“, а во втората реченица зборот „платниот“ се заменува со зборовите: „прекршочен платен“.
Во ставот (5) зборот „платниот“ се заменува со зборовите: „прекршочниот платен“.
Член 10
По членот 251 се додаваат два нови члена 251-а и
251-б, кои гласат:
„Член 251-а
(1) Овластените службени лица при Агенцијата се
должни да водат евиденција за издадените прекршочни
платни налози и за исходот на покренатите постапки.
(2) Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име
и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно претстојувалиште, седиште,
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(3) Личните податоци од ставот (2) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
(4) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата.
Член 251-б
Одмерувањето на висината на глобите на правното
лице, односно на трговецот поединец, пропишани со
овој закон, се врши согласно со Законот за прекршоците.“
Член 11
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 12
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за катастар на недвижности.
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Член 13
Одредбите од членот 174-а утврдени во членот 2 од
овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари
2016 година.
Член 14
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 KADASTËR TË PATUNDSHMËRIVE
Neni 1
Në Ligjin për kadastër të patundshmërive ("Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/13, 41/14,
115/14 dhe 116/15), në nenin 172 në paragrafin (1) pas
fjalëve: “leje për ndërtim" shtohen fjalët: “ose në pajtim
me aktvendimin për realizimin e ndërtimit, përkatësisht
vendosjen e pajisjes".
Në paragrafin (3) pas fjalës "ndërtim", shtohen fjalët:
“ose aktvendimi i plotfuqishëm për realizimin e ndërtimit,
përkatësisht vendosjen e pajisjes".
Ne paragrafin (4) pas fjalëve: “leja për ndërtim", presja
shlyhet dhe shtohen fjalët: “ose aktvendimi për realizimin e
ndërtimit përkatësisht, vendosjen e pajisjes".
Neni 2
Pas nenit 174 shtohet titull i ri dhe nen i ri 174-a, si
vijon:
"Regjistrimi në bazë të marrëveshjes së solemnizuar
për shitblerje ose akt të noterit, me klauzolë për tatim të
paguar akontativ të qarkullimit të patundshmërive
Neni 174-a
(1) Regjistrimi në kadastrën e patundshmërive bëhet
edhe në bazë të marrëveshjes së solemnizuar për shitblerje
ose akt të noterit, me klauzolë për tatim akontativ pagesor
të qarkullimit të patundshmërive, në shtojcë të të cilëve nga
ana e noterit në formë elektronike janë dorëzuar edhe
raport për përcaktimin e vlerës së patundshmërisë dhe
përllogaritje të tatimit akontativ të qarkullimit të përpiluara
nga ana e vlerësuesit të autorizuar, si dhe fletëparaqitja e
plotësuar tatimore akontative.
(2) Bazat juridike nga paragrafi (1) i këtij neni bashkë
me shtojcat, Agjencia në afat prej një ditë pune nga
regjistrimi i kryer në kadastrën e patundshmërive, në formë
elektronike i dorëzon në njësinë kompetente të
vetëqeverisjes lokale."
Neni 3
Neni 246 ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobë në shumë prej 2.500 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik,
përkatësisht tregtarit individ nëse:
1) mënjanon, dëmton, shkatërron ose zhvendos pikë
nga rrjeti referues gjeodezik nga neni 49 paragrafi (1) i
këtij ligji ose nëse çdo shkatërrim, dëmtim ose zhvendosje
e paautorizuar nuk e paraqet te Agjencia në afat prej 15
ditësh nga dita e kuptimit, në pajtim me paragrafin (2) të
nenit të njëjtë;
2) në afatin e përcaktuar nuk e njofton Agjencinë për
realizimin e punëve ndërtimore ose llojit tjetër të punëve
me të cilat mund të dëmtohen, shkatërrohen ose
zhvendosen pikat nga rrjeti referues gjeodezik nga neni 50
paragrafi (1) i këtij ligji;
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3) në afatin e përcaktuar nuk parashtron fletëparaqitje
për regjistrim të ndryshimit në kadastrën e patundshmërive
në Agjencinë, në pajtim me nenin 202 të këtij ligji;
4) përgatit prodhime hartografike pa autorizim të
lëshuar paraprakisht nga ana e Agjencisë në pajtim me
nenin 99 paragrafi (2) i këtij ligji dhe
5) vë në përdorim produkte hartografike pa pëlqim nga
Agjencia në pajtim me nenin 101 të këtij ligji.
(2) Gjobë në lartësi prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik, përkatësisht për tregtarin individ do t'i
shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni
edhe personit përgjegjës në personin juridik përkatësisht në
tregtarin individ.
(3) Gjobë në shume nga 250 deri në 325 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
nga paragrafi (1) i këtij neni.
4) Gjobë në shumë prej 20.000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik,
përkatësisht tregtarit individ si bartës i të drejtës,
përkatësisht si pronar i objektit infrastrukturor nëse në
afatin e përcaktuar në nenin 57 të këtij ligji nuk dorëzohet
fletëparaqitje për regjistrim/evidentim të objekteve
infrastrukturore.
(5) Gjobë në lartësi prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik, përkatësisht për tregtarin individ do t'i
shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (4) i këtij neni
edhe personit përgjegjës në personin juridik përkatësisht në
tregtarin individ."
Neni 4
Neni 246-a ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobë në shumë prej 5000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet personit të autorizuar juridik i cili
teknikisht e realizon provimin nga neni 108-g të këtij ligji
nëse nuk e incizon, nuk e transmeton drejtpërdrejtë në ueb
faqen e Agjencisë dhe nëse nuk e vendos incizimin nga i
gjithë provimi në ueb faqen e Agjencisë.
(2) Gjobë në shumë prej 500 deri në 800 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet përfaqësuesit nga
neni 108-g paragrafi (5) i këtij ligji nëse vepron në
kundërshtim me nenin 108-d paragrafi (9) i këtij ligji.
(3) Gjobë në shumë prej 5000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet institucionit të autorizuar i cili e
realizon provimin nga neni 108-g të këtij ligji, nëse nuk e
ndërpret provimin në pajtim me nenin 108-d paragrafët (5)
dhe (6) të këtij ligji.
(4) Gjobë në shumë prej 1000 deri në 1300 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet drejtorit të
Agjencisë nëse nuk e miraton aktvendimin në afatin e
përcaktuar me nenin 108-i paragrafi (9) i këtij ligji."
Neni 5
Neni 247 ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobë në shumë prej 1500 deri në 2500 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet gjeodezistit të
autorizuar të punësuar te tregtari-individ gjeodezist i
autorizuar dhe te shoqëria tregtare për punët gjeodezike,
nëse gjeodezisti i autorizuar nuk vepron në pajtim me
dispozitat e nenit 110 të këtij ligji dhe atë:
1) punët gjeodezike nuk i kryen në pajtim me dispozitat
e këtij ligji dhe rregullat e miratuara në bazë të tij, si dhe në
pajtim me rregullat dhe standardet e profesionit gjeodezik;
2) çdo elaborat gjeodezik i përpiluar në formë me
shkrim nuk e nënshkruan me dorën e vet, ndërsa elaboratin
gjeodezik në formë elektronike nuk e nënshkruan me
certifikatë valide të lëshuar nga lëshues i autorizuar;
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3) gjatë përpilimit të elaboratit gjeodezik nuk
shfrytëzon softuer të licencuar;
4) nuk i shfrytëzon të dhënat nga kadastra e
patundshmërive dhe nuk i shfrytëzon vetëm për dedikimin
për të cilin janë lëshuar;
5) nuk parashtron kërkesë për vazhdimin e autorizimit
në afatin e përcaktuar në nenin 109 paragrafi (3) i këtij
ligji;
6) përpilon elaborate gjeodezike pa matje dhe kontroll
të kryer paraprakisht të patundshmërive në vetë vendin dhe
7) nuk ndjek trajnim të vazhdueshëm nga sfera e
punëve gjeodezike.
(2) Gjobë në shumë prej 1500 deri në 2500 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe gjeodezistit të
autorizuar i cili nuk është i punësuar te tregtari individ
gjeodezist i autorizuar, përkatësisht te shoqëria tregtare për
punë gjeodezike, kurse kryen punë gjeodezike për tregtarin
individ gjeodezist i autorizuar, përkatësisht te shoqëria
tregtare për punë gjeodezike (neni 110 paragrafi (2))."
Neni 6
Neni 248 ndryshohet si vijon:
“(1) Gjobë në shumë prej 4000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet edhe shoqërisë tregtare për punë
gjeodezike, përkatësisht tregtarit individ gjeodezist i
autorizuar, nëse:
1) te ato gjeodezistët e autorizuar të punësuar nuk
vizitojnë trajnim të vazhdueshëm nga sfera e punëve
gjeodezike (neni 110 paragrafi (1) alineja 7);
2) në emërtimin e përmban fjalën "kadastër" dhe nuk i
përmbush kushtet e nevojshme për hapësira dhe pajisje
((neni 118 paragrafi (2));
3) kërkesat nga palët nuk i shënojnë në librin e
protokollit dhe libri i protokollit nuk e mbajnë në pajtim
me rregullat për materialin arkivor dhe punë arkivore (neni
126) dhe
4) nuk e kanë të theksuar Listën tarifore nga neni 125 i
këtij ligji në vendin e dukshëm në selinë e tyre, si dhe në
filialin e tyre nëse kanë.
(2) Gjobë në lartësi prej 30% të gjobës se matur për
personin juridik, përkatësisht për tregtarin individ do t'i
shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni
edhe personit përgjegjës në personin juridik përkatësisht në
tregtarin individ."
Neni 7
Neni 249 ndryshohet si vijon:
(1) Gjobë në shumë prej 8000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet edhe shoqërisë tregtare për punë
gjeodezike, përkatësisht tregtarit individ gjeodezist i
autorizuar, nëse:
1) nuk është i regjistruar në Regjistrin tregtar kryesisht
me veprimtari kryerje të punëve gjeodezike (neni 104
paragrafi (1) alineja 1);
2) nuk mundëson kryerje të papenguar të punëve, nuk
siguron kushte të domosdoshme për punë dhe përcaktimin
e gjendjes faktike dhe nuk i vë në këqyrje të gjitha
dokumentet dhe të dhënat e nevojshme në pajtim me nenin
243 paragrafi (1) i këtij ligji;
3) nuk i mënjanon parregullsitë e përcaktuara në afat
prej 15 ditë pune (neni 243 paragrafi (3) i këtij ligji);
4) punët gjeodezike nuk i kryen në pajtim me dispozitat
e këtij ligji dhe rregullat e miratuara në bazë të tij, si dhe në
pajtim me rregullat dhe standardet e profesionit gjeodezik
(neni 121 alineja 1);
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5) ka kryer parregullsi në lidhje me obligimin për
sigurimin nga përgjegjësia për dëmin nga neni 117 të këtij
ligji;
6) nuk i përmbush kushtet nga nenet: neni 104
paragrafi (1) alineja 2 dhe neni 120 të këtij ligji në lidhje
me të punësuarit;
7) ka kryer parregullsi në lidhje me obligimin për
shfrytëzimin e softuerit të licencuar nga neni 104 paragrafi
(1) alineja 4 të këtij ligji;
8) ka kryer shkelje të dispozitës nga neni 25 paragrafi
(2) dhe paragrafi (3) të këtij ligji në lidhje me konfliktin e
interesave;
9) ka kryer shkelje të dispozitës nga neni 124 paragrafi
3 në lidhje me obligimin për lidhjen me Agjencinë në
formë elektronike;
10) përpilon elaborate gjeodezike pa matje dhe kontroll
të kryer paraprakisht të patundshmërive në vetë vendin
(neni 110 paragrafi (1) alineja 6);
11) nuk i shfrytëzon të dhënat nga kadastra e
patundshmërive dhe nuk i shfrytëzon për dedikimin për te
cilin janë lëshuar (neni 124 paragrafi (1) dhe paragrafi (2));
12) për punët e kryera gjeodezike arkëtojnë kompensim
që nuk është në pajtim me nenin 125 të këtij ligji;
13) kryen pranimin e palëve dhe lëshon të dhëna nga
punët e kryera gjeodezike jashtë selisë së tregtarit individ
gjeodezist i autorizuar, përkatësisht shoqërisë tregtare për
punë gjeodezike (neni 121 alineja 3);
14) elaboratin gjeodezik të përpiluar në formë me
shkrim nuk e nënshkruan me dorën e vet, ndërsa elaboratin
gjeodezik në formë elektronike nuk e nënshkruan me
certifikatë valide të lëshuar nga lëshues i autorizuar (neni
110 paragrafi (1) alineja 2) dhe
15 ka kryer shkelje të dispozitës nga neni 110 paragrafi
(2) të këtij ligji përkatësisht obligimit për mosrealizimin e
punëve gjeodezike nga gjeodezisti i autorizuar që nuk është
i punësuar te ai.
(2) Gjobë në lartësi prej 30% të gjobës se matur për
personin juridik, përkatësisht për tregtarin individ do t'i
shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni
edhe personit përgjegjës në personin juridik përkatësisht në
tregtarin individ."
Neni 8
Në nenin 250 paragrafi (11) ndryshohet si vijon:
"Kundër vendimit të komisionit për kundërvajtje mund
të parashtrohet ankesë deri në Komisionin shtetëror për
vendimmarrje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes
inspektuese dhe procedurës për kundërvajtje."
Pas paragrafit (11) shtohet paragraf i ri (12), si vijon:
"(12) Procedura e kundërvajtjes për kundërvajtjet e
parapara me këtë ligj nuk mund të ngrihet as të udhëhiqet
nëse kalojnë dy vjet nga dita kur është kryer kundërvajtja."
Neni 9
Në nenin 251 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Kur personi i autorizuar zyrtar në Agjencinë do të
konstatojë se është kryer kundërvajtje të paraparë me këtë
ligj, përpilon procesverbal në të cilin i shënon elementet
kryesore të veprimit nga i cili del shënimi juridik i
kundërvajtjes, kohës, vendit dhe mënyrës së kryerjes së
kundërvajtjes, përshkrimit të veprimit si dhe personat e
prekur aty për aty, me ç'rast do të parashtrojë kërkesë për
ngritjen e procedurës së kundërvajtjes para Komisionit të
Kundërvajtjes."
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
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"Para parashtrimit të kërkesës për ngritjen e procedurës
së kundërvajtjes për kundërvajtjet e paraparë me këtë ligj,
personi i autorizuar zyrtar është i detyruar që kryerësit të
kundërvajtjes t'i propozojë procedurë për barazim me
lëshimin e urdhërpagesës së kundërvajtjes".
Në paragrafin (4) pas fjalës "lëshon" shtohen fjalët:
“kundërvajtëse", e në fjalinë e dytë fjala "pagesore"
zëvendësohet me fjalët: “urdhërpagesë kundërvajtëse".
Në paragrafin (5) fjala "pagesore" zëvendësohet me
fjalët: “urdhërpagesë kundërvajtëse".
Neni 10
Pas nenit 251 shtohen dy nene të reja 251-a dhe 251-b,
si vijojnë:
"Neni 251-a
(1) Personat e autorizuar zyrtarë në Agjencinë janë të
detyruar që të mbajnë evidencë për urdhëresat e lëshuara
për kundërvajtje dhe për rezultatin e procedurave të
ngritura.
(2) Ne evidencën nga paragrafi (1) i këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhëresës pagesore për
kundërvajtje që i lëshohet edhe rezultati i procedurës.
(3) Të dhënat personale nga paragrafi (2) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
(4) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës
kundërvajtëse e përcakton Këshilli Drejtues i Agjencisë.
Neni 251-b
Matja e lartësisë së gjobave të personit juridik,
përkatësisht tregtarit individ, të përcaktuar me këtë ligj
kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."
Neni 11
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohen
më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 12
Autorizohet Komisioni Juridik-ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për kadastër të patundshmërive.
Neni 13
Dispozitat e nenit 174-a të përcaktuara në nenin 2 të
këtij ligji do të fillojnë së zbatuari nga 1 janari 2016.
Neni 14
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4389.
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 ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на личните податоци,
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што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3993/1
27 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Член 1
Во Законот за заштита на личните податоци
(“Службен весник на Република Македонија“ брoj
7/2005, 103/2008, 124/10, 135/11 и 43/14) во член 49
ставoт 2 се менува и гласи:
„ Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице, ќе му се изрече на одговорното лице во
правното лице за прекршок од ставот 1 на овој член. “
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на службено
лице во органите на државната власт за сторен прекршок од ставот 1 на овој член.“
Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: „од 250
евра“ се заменуваат со зборовите: „од 100 до 150 евра“.
Член 2
Во член 49-а ставот 2 се менува и гласи:
„ Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице, ќе му се изрече на одговорното лице во
правното лице за прекршок од ставот 1 на овој член. “
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на службено
лице во органите на државната власт за сторен прекршок од ставот 1 на овој член.“
Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: „од 450
евра“ се заменуваат со зборовите: “од 200 до 300 евра“.
Член 3
Во член 50 ставот 2 се менува и гласи:
“ Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице, ќе му се изрече на одговорното лице во
правното лице за прекршок од ставот 1 на овој член.“
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на службено
лице во органите на државната власт за сторен прекршок од ставот 1 на овој член.“
Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите „од 300
евра“ се заменуваат со зборовите „од 125 до 200 евра“.
Член 4
Во членот 50-а став 4 зборовите: „од правни науки“ се бришат.
Ставот 8 се менува и гласи:
„Против одлуката на Прекршочниот орган со која
се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе
жалба во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката преку Прекршочниот орган до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“
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Член 5
Членот 50 - в се менува и гласи:
„Одмерувањето на висината на глобата за правно
лице се врши согласно Законот за прекршоците.“
Член 6
Во членот 50-г став 1 зборовите: „две и пол“ се заменуваат со зборот: „три“.
Член 7
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за заштита на личните податоци.
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Në paragrafin 3 i cili bëhet paragraf 4 fjalët: "prej 300
euro" zëvendësohen me fjalët: "prej 125 deri më 200 euro".
Neni 4
Në nenin 50-a në paragrafin 4 fjalët: "nga shkencat
juridike" shlyhen.
Paragrafi 8 ndryshohet si vijon:
"Kundër vendimit të Organit të Kundërvajtjes me të
cilën shqiptohet sanksioni i kundërvajtjes mund të
parashtrohet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e
pranimit të vendimit përmes Organit të Kundërvajtjes te
Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë
në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës së
Kundërvajtjes."

Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
__________

Neni 5
Neni 50-v ndryshohet si vijon:
"Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet
në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Neni 6
Në nenin 50-g në paragrafin 1 fjalët: "dy e gjysmë"
zëvendësohen me fjalën "tre".

Neni 1
Në Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
7/2005, 103/2008, 124/10, 135/11 dhe 43/14) në nenin 49
paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për personin
juridik, do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik
për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni. “
Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:
"Gjobë në shumë prej 250 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar në
organet e pushtetit shtetëror për kundërvajtje të kryer nga
paragrafi 1 i këtij neni."
Në paragrafin 3 i cili bëhet paragraf 4 fjalët: "prej 250
euro" zëvendësohen me fjalët: "prej 100 deri më 150 euro".
Neni 2
Në nenin 49-a paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik, do t'i shqiptohet personit përgjegjës në
personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij
neni. “
Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:
"Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar në
organet e pushtetit shtetëror për kundërvajtje të kryer nga
paragrafi 1 i këtij neni."
Në paragrafin 3 i cili bëhet paragraf 4 fjalët: "prej 450
euro" zëvendësohen me fjalët: "prej 200 deri më 300 euro".
Neni 3
Në nenin 50 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik, do t'i shqiptohet personit përgjegjës në
personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij
neni. “
Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:
"Gjobë në shumë prej 250 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar në
organet e pushtetit shtetëror për kundërvajtje të kryer nga
paragrafi 1 i këtij neni."

Neni 7
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4390.
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
СПРЕЧУВАЊЕ НА СУДИР НА ИНТЕРЕСИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на судир на интереси,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3994/1
27 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА СУДИР НА ИНТЕРЕСИ
Член 1
Во Законот за спречување на судир на интереси
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj
70/2007, 114/2009 и 6/12) во член 31-а ставот (2) се менува и гласи:
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„ Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице доколку постапи
спротивно на одредбите од членот 17 од овој закон. “
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од став (2)
на овој член на одговорното лице во правното лице.“
Ставот (3) станува став (4).
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што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3995/1
27 август 2015 година
Скопје

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

Член 2
По членот 31-б се додава нов член 31-в, кој гласи:

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

“Член 31-в
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците. “

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ

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

Член 1
Во Законот за правосудниот испит (,,Службен весник
на Република Македонија“ број 137/13), во членот 8 став
(3) зборот ,,еднаш“ се заменува со зборот ,,двапати“.
Во ставот (5) по зборот ,,одлучува“ се додаваат зборовите: ,,најмалку 30% од“, а по зборот ,,отстранети“
се додаваат зборовите: ,,и заменети со нови“.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR
PARANDALIM TË KONFLIKTIT TË INTERESAVE
Neni 1
Në Ligjin për parandalim të konfliktit të interesave
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
70/2007, 114/2009 dhe 06/12) në nenin 31-a paragrafi (2)
ndryshohet si vijon:
Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet personit juridik nëse vepron në
kundërshtim me dispozitat nga neni 17 i këtij ligji. “
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
"(3) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi (2) i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik."
Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).
Neni 2
Pas nenit 31-b shtohet nen i ri 31-v, si vijon:
"Neni 31-v
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje.“
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4391.
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 ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за правосудниот испит,

Член 2
Во членот 9 пред зборот „Стручните“ се додава бројот
„(1)“, а по зборовите: ,,Министерството за правда“ се додаваат зборовите: ,,за што министерот за правда определува одговорно лице кое утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот“.
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3),
кои гласат:
,,(2) Со глоба од 2.000 до 3.000 евра денарска противвредност ќе се казни лицето од ставот (1) кое ќе
дозволи да полага кандидат кое не ги исполнува пропишаните услови од овој закон.„„
„(3) На одговорното лице од ставот (1) на овој член
за секоја одржана испитна сесија му следува паричен
надоместок, во износ од една третина од просечната
нето плата во Република Македонија, за што Министерството за правда донесува решение.“
Член 3
Во членот 13 ставот (1) се брише.
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (1) и (2).
Член 4
Во членот 14 став (2) се менува и гласи:
,,(2) Кандидатите на кои им е одобрено барањето за
полагање на испитот и јавноста се информираат за датумот и времето на полагање на испитот, најмалку
осум дена пред одржување на испитот преку веб страницата на Министерството за правда и Јавниот радиодифузен сервис.“
По ставот (5) се додаваат шест нови става (6), (7),
(8), (9), (10) и (11) кои гласат:
,,(6) На претставниците од ставот (5) на овој член за
секоја одржана испитна сесија им следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето
плата во Република Македонија, за што Министерството за правда донесува решение.
(7) Овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот е должно да го блокира радио френквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за време на спроведување на испитните сесии.
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(8) Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) врши постојан мониторинг на
блокирањето на радио френкфенцискиот опсег во
просторијата за полагање на испитот, со цел да се спречи секаков вид на електронска комуникација со околината надвор од просторијата за полагање на испитот.
(9) АЕК во просторијата за полагање на испитот
инсталира мерна опрема која обезбедува електронски запис од извршените мерења во траење од 30 дена, и истите
се складираат во централниот контролен систем на АЕК.
(10) АЕК формира тричлена комисија која изготвува
извештај врз основа на електронските записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и истиот го
доставува до Министерството за правда најдоцна во рок
од 15 дена од завршување на испитната сесија.
(11) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противредност ќе се изрече на овластеното правно лице
кое технички го спроведува испитот од членот 9 од
овој закон доколку не го блокира радио фрекфенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот.„„
Во ставот (6) кој станува став (12) зборовите: „4.000
до“ се бришат.
Член 5
Во членот 15 став (7) по зборот „сесија“ точката на
крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите:
„и му се изрекува забрана за полагање на правосудниот
испит во траење од три години, за што Министерството
за правда донесува решение против кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена
од денот на приемот на решението.“
Во ставот (11) зборовите: „4.000 до“ се бришат и се
додаваат два нови става (12) и (13), кои гласат:
,,(12) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на овластените
претставници од членот 14 став (5) од овој закон ако
дозволат кандидатот да постапи спротивно на ставовите (2), (3) и (4) на овој член.
(13) Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на кандидатот кој постапува спротивно на ставовите (2), (3) и (4) на овој
член.“
Член 6
Во членот 27 ставови (4) и (5) се менуваат и гласат:
,,(4) Комисијата од ставот (3) на овој член се состанува по секоја одржана испитна сесија и врши ревизија
на спроведување на испитот, вклучувајќи и дали испитот го полагале кандидати кои ги исполнуваат условите за полагање на испитот согласно со членот 5 од овој
закон, но не порано од денот на примената на Законот
за правосудниот испит (,,Службен весник на Република
Македонија“ број 137/13), за што доставува извештај
до министерот за правда.
(5) На членовите на комисијата од ставот (3) на овој
член им следува паричен надоместок, кој на годишно
ниво изнесува една просечна нето плата во Република
Македонија, за што Министерството за правда донесува решение“.
По ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:
„Со глоба од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се казнат членовите на комисијата од
ставот (4) на овој член, доколку утврдат неправилности
во спроведувањето на испитот, а тоа не го констатираат во извештајот до министерот за правда.“
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Член 7
По членот 30 се додава нов член 30-а, кој гласи:
„Член 30-а
Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно со Законот за прекршоците."
Член 8
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 PROVIMIN E JURISPRUDENCËS
Neni 1
Në Ligjin për provimin e jurisprudencës (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 137/13), në
nenin 8 në paragrafin (3) fjalët “një herë” zëvendësohet me
fjalët “dy herë”.
Në paragrafin (5) pas fjalës “vendos” shtohen fjalët:
“më së paku 30% prej”, ndërsa pas fjalëëve “të hequra”
shtohen fjalët: “dhe të zëvendësuara me të reja”.
Neni 2
Në nenin 9 para fjalës “Profesional” shtohet numri
“(1)”, ndërsa pas fjalëve “Ministria e Drejtësisë” shtohen
fjalët: “për çka ministri i Drejtësisë cakton person
përgjegjës i cili përcakton nëse kandidati i plotëson kushtet
për dhënien e provimit”.
Pas paragrafit (1) shtohet dy paragrafë të ri (2) dhe (3),
si vijojnë:
,,(2) Me gjobë prej 2000 deri 3000 euro në kundërvlerë
me denarë do të dënohet personi nga paragrafi (1) i cili do
të lejon të hyjë në provim kandidati i cili nuk i plotëson
kushtet e përcaktuara nga ky ligj."
“(3) Personit përgjegjës nga paragrafi (1) i këtij neni
për secilin sesion të mbajtur të provimit i takon kompensim
me para, në shumë prej një të tretën nga neto rroga
mesatare në Republikën e Maqedonisë, për çka Ministria e
Drejtësisë miraton zgjidhje.”
Neni 3
Në nenin 13 paragrafi (1) shlyhet.
Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (1) dhe (2).
Neni 4
Në nenin 14 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
,,(2) Kandidatët të cilëve ju është miratuar kërkesa për
dhënien e provimit dhe opinioni informohen për datën dhe
kohën e dhënies së provimit, më së paku tetë ditë para
mbajtjes së provimit nëpërmjet ueb faqes së Ministrisë së
Drejtësisë dhe Servisit radiodifuziv publik.”
Pas paragrafit (5) shtohen gjashtë paragrafë të ri (6),
(7), (8), (9), (10) dhe (11) si vijojnë:
,,(6) Përfaqësuesve nga paragrafi (5) i këtij neni për
secilin sesion të mbajtur të provimit i takon kompensim me
para, në shumë prej një të tretën nga neto rroga mesatare në
Republikën e Maqedonisë, për çka Ministria e Drejtësisë
miraton zgjidhje.
(7) Personi i autorizuar juridik i cili në mënyrë teknike
e zbaton provimin është i detyruar ta bllokojë përfshirjen
radio frekuentive në hapësirën për dhënien e provimit gjatë
zbatimit të sesioneve të provimeve.
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(8) Agjencia për komunikime elektronike (në tekstin e
mëtutjeshëm AKE) kryen monitoring të përhershëm të
bllokimit të përfshirjes radio frekuentive në hapësirën për
dhënien e provimit, me qëllim të pengohet çdo lloj i
komunikimit elektronik me rrethinën jashtë nga hapësira
për dhënien e provimit.
(9) AKE në hapësirën për dhënien e provimit instalon
pajisje matëse e cila siguron shkresë elektronike nga matjet
e kryera në kohëzgjatje prej 30 ditësh, dhe të njëjtat futen
në sistemin kontrollues qendrorë të AKE-së.
(10) AKE formon komision treanëtarësh e cila përpilon
raport në bazë të shkresave elektronike të futura në
sistemin kontrollues qendrorë të AKE dhe të njëjtin e
dorëzon te Ministria e Drejtësisë më së voni në afat prej 15
ditësh nga përfundimi i sesionit të provimit.
(11) Gjobë në shumë prej 10.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t‟i shqiptohet personit të autorizuar juridik e
zbaton provimin nga neni 9 nga ky ligj nëse nuk e bllokon
përfshirjen radio frekuentive në hapësirën për dhënien e
provimit.”
Në paragrafin (6), i cili bëhet paragrafi (12), fjalët:
“4.000 deri” shlyhen.
Neni 5
Në nenin 15 në paragrafin (7) pas fjalës "sesion" pika
në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: “dhe i
shqiptohet ndalesë për dhënien e provimit të jurisprudencëa
në kohëzgjatje prej tre vjet, për çka Ministria e Drejtësisë
miraton aktvendim kundër të cilit mund të ngrihet kontest
administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30
ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit."
Në paragrafin (11) fjalët: „4.000deri” shlyhen dhe
shtohen dy paragrafë të ri (12) dhe (13), si vijojnë:
,,(12) Gjobë në shumë prej 2000 deri 3000 euro në
kundërvlerë me denarë do t‟ju shqiptohet përfaqësuesve të
autorizuar nga neni 14 paragrafi (5) nga ky ligj nëse lejojnë
kandidati të vepron në kundërshtim me paragrafët (2), (3)
dhe (4) nga ky nen.
(13) Gjobë në shumë prej 100 deri 200 euro në
kundërvlerë me denarë do t‟i shqiptohet kandidatit i cili
vepron në kundërshtim me paragrafët (2), (3) dhe (4) nga
ky nen.”
Neni 6
Në nenin 27 paragrafët (4) dhe (5) ndryshohen si
vijojnë:
,,(4) Komisioni nga paragrafi (3) i këtij neni takohet
pas secilit sesion të mbajtur të provimit dhe kryen revizion
të zbatimit të provimit, duke përfshirë edhe nëse provimin
e kanë dhënë kandidatë të cilët i plotësojnë kushtet për
dhënien e provimit në pajtim me nenin 5 nga ky ligj, por jo
më herët nga dita e zbatimit të Ligjit për provimin e
jurisprudencës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 137/13), për çka dorëzon raport te
ministri i Drejtësisë.
(5) Anëtarëve të komisionit nga paragrafi (3) i këtij
neni ju takon kompensim me para, i cili në nivel vjetor
arrin një neto rrogë mesatare në Republikën e Maqedonisë,
për cka Ministria e Drejtësisë miraton zgjidhje”.
Pas paragrafit (9) shtohet paragrafi i ri (10) si vijon:
“Me gjobë prej 2000 deri 3000 euro në kundërvlerë me
denarë do të dënohen anëtarët e komisionit nga paragrafi
(4) i këtij neni nëse përcaktojnë parregullsi në zbatimin e
provimit, ndërsa atë nuk e konstatojnë në raportin për
ministrin e Drejtësisë.“
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Neni 7
Pas nenit 30 shtohet neni i ri 30-a, si vijon:
“Neni 30-a
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4392.
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 ДОПОЛНУВАЊЕTO НА ЗАКОНОТ
ЗА СПОРTOТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.
Бр. 08-3996/1
27 август 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ
Член 1
Во Законот за спортот (“Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 66/2004, 81/2008,
18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14
и 72/15), во членот 71 став 6 зборовите: “тужба за управен спор пред надлежниот суд“ се заменуваат со
зборовите: “жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“
Член 2
Во членот 74 став 1 зборовите: ”4.000 до” се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
” Глоба во износ од 30 % од одмерената глоба за
субјектот што врши дејност спорт ќе му се изрече за
прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното
лице во субјектот.”
Во ставот 3 зборовите: “од шест месеци до пет години” се заменуваат со зборовите: “од шест месеци до
две години”.
Во ставот 4 зборовите: “од една до пет години” се
заменуваат со зборовите: “до една година”.
Член 3
Во членот 75 став 2 зборовите: „од една до пет години“ се заменуваат со зборовите: „до една година“.
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Член 4
Во членот 75-а став 1 зборовите: ”2.500 до” се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30 % од одмерената глоба за
спортскиот клуб, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното лице во спортскиот
клуб.”
Член 5
Во членот 76 став 2 зборовите: „од една до пет години“ се заменуваат со зборовите: „до една година“.
Член 6
Во членот 77 став 1 зборовите: ”4.000 до” се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
”Глоба во износ од 30 % од одмерената глоба за
субјектот, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на
овој член на одговорното лице на организаторот на
спортските натпревари и манифестации.”
Во ставот 3 зборовите: “од шест месеци до пет години” се заменуваат со зборовите: “од шест месеци до
две години”.
Во ставот 4 зборовите: “од шест месеци до пет години” се заменуваат со зборовите: “до една година”.
Член 7
Во членот 78 зборовите: “одговорното лице“ се заменуваат со зборовите: “службеното лице“.
Член 8
Во членот 79 став 1 зборовите: ”4.000 до” се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
”Глоба во износ од 30 % од одмерената глоба за Националната спортска федерација, ќе му се изрече за
прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното
лице во Националната спортска федерација.”
Член 9
Членот 79-а се менува и гласи:
„Член 79-а
За прекршоците предвидени во овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува
надлежен суд.“
Член 10
По членот 79-а се додаваат два нови члена 79-б и
79-в, кои гласат:
“Член 79-б
За прекршоците утврдени во членовите 74, 75, 75-а,
75-б, 76, 77, 78 и 79 од овој закон инспекторот е должен
на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен
платен налог согласно со Законот за прекршоците.
Инспекторот е должен да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог и
исходот од постапката.
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Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат
пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.
Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ги пропишува функционерот кој раководи со органот надлежен за работите од областа на спортот.
Член 79-в
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“
Член 11
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се
донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 12
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 SPORT
Neni 1
Në Ligjin për sport ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/11,
51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14 dhe
72/15), në nenin 71 në paragrafin 6 fjalët: "padi për
kontestin administrativ para gjykatës kompetente"
zëvendësohen me fjalët: "padi te Komisioni Shtetëror për
Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes
Inspektuese dhe Procedurës së Kundërvajtjes."
Neni 2
Në nenin 74 në paragrafin 1 fjalët: "4.000 deri më"
shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
subjektin që kryen veprimtari sport do t'i shqiptohet për
kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës
në subjektin."
Në paragrafin 3 fjalët: "prej gjashtë muajsh deri më
pesë vjet" zëvendësohen me fjalët: "prej gjashtë muaj deri
më dy vjet".
Në paragrafin 4 fjalët: "prej një deri më pesë vjet"
zëvendësohen me fjalët: "deri në një vjet".
Neni 3
Në nenin 75 në paragrafin 2 fjalët: "prej një deri më
pesë vjet" zëvendësohen me fjalët: "deri në një vjet".
Neni 4
Në nenin 75-a në paragrafin 1 fjalët: "2.500 deri më"
shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
klubin e sportit do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës në klubin e
sportit."
Neni 5
Në nenin 76 në paragrafin 2 fjalët: "prej një deri më
pesë vjet" zëvendësohen me fjalët: "deri në një vjet".
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Neni 6
Në nenin 77 në paragrafin 1 fjalët: "4.000 deri më"
shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur të
subjektit do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 i
këtij neni personit përgjegjës të organizatorit të ndeshjeve
dhe manifestimeve sportive".
Në paragrafin 3 fjalët: "prej gjashte muajsh deri më
pesë vjet" zëvendësohen me fjalët: "prej gjashtë muaj deri
më dy vjet".
Në paragrafin 4 fjalët: "prej gjashtë muaj deri më pesë
vjet" zëvendësohen me fjalët: "deri në një vjet".
Neni 7
Në nenin 78 fjalët: "personi përgjegjës" zëvendësohen
me fjalët: "personi zyrtar".
Neni 8
Në nenin 79 në paragrafin 1 fjalët: "4.000 deri më"
shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
Federatën Nacionale të Sportit do t'i shqiptohet për
kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës
në Federatën Nacionale të Sportit.
Neni 9
Neni 79-a ndryshohet si vijon:
"Neni 79-a
Për kundërvajtjet e parapara në këtë ligj procedurë të
kundërvajtjes mban dhe sanksion të kundërvajtjes shqipton
gjykata kompetente."
Neni 10
Pas nenit 79-a shtohen dy nene të reja 79-b dhe 79-v si
vijojnë:
"Neni 79-b
Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 74, 75, 75-a,
75-b, 76, 77, 78 dhe 79 të këtij ligji inspektori detyrohet
kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojë urdhërpagesë të
kundërvajtjes në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
Inspektori detyrohet të mbajë evidencë për
urdhërpagesat e kundërvajtjes të lëshuara dhe për rezultatin
e procedurave të ngritura.
Në evidencën nga paragrafi 2 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe
mbiemri, përkatësisht emri i kryerësit të kundërvajtjes,
vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i
kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së kundërvajtjes dhe
rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 3 i këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së
kundërvajtjes e përcakton
funksionari që udhëheq me organin kompetent për
punët nga sfera e sportit.
Neni 79-v
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje. “
Neni 11
Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në
afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 12
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4393.
Врз основа на член 11, алинеја 5 од Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија Скопје („Службен весник на Република Македонија“
бр.6/98, 98/00 и 48/09), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА ЗА 2014 ГОДИНА НА ЈП МАКЕДОНСКА
РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка за 2014 година на ЈП Македонска радиодифузија – Скопје, бр.02-318/4 од 13.3.2015 година, усвоена од
Управниот одбор на ова јавно претпријатие.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-8138/1
1 септември 2015 година
Скопје

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

4394.
Врз основа на член 11, алинеја 6 од Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/98, 98/00 и 48/09), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА
РАБОТЕЊЕТО НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2014
ГОДИНА ДО 31.12.2014 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот
за работењето на ЈП Македонска радиодифузија Скопје во периодот од 1.1.2014 година до 31.12.2014
година, бр.02-768/5 од 31.8.2015 година, усвоена од
Управниот одбор на ова јавно претпријатие.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-8138/2
1 септември 2015 година
Скопје

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

4395.
Врз основа на член 49 став 7 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 и
98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување
и дополнување на Законот за земјоделското земјиште
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Д3-СПОРТ
И РЕКРЕАЦИЈА КО ДОЛНО КОЊАРИ ОПШТИНА
ПЕТРОВЕЦ

4397.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена Д3-спорт и рекреација КО
Долно Коњари, општина Петровец.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ
ПЕЛИСТЕР - БИТОЛА

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 3835м2, ги
има следните катастарски индикации:

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
продажба на недвижни ствари - објекти на Детско одморалиште Пелистер - Битола („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 153/2014).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8694/1
1 септември 2015 година
Скопје

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

4396.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ
МАЛЕШЕВО - БЕРОВО
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
продажба на недвижни ствари - објекти на Детско одморалиште Малешево - Берово („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 129/2014 и 146/2014).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9034/1
1 септември 2015 година
Скопје

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

Бр. 42-9035/1
1 септември 2015 година
Скопје

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

4398.
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од
Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13,
137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА
ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ
ФИЛИП ВТОРИ СКОПЈЕ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со
непосредна спогодба на правното лице Приватна
здравствена установа-Специјална болница по хируршки болести ФИЛИП ВТОРИ Скопје, со седиште во
Скопје, бул. „Илинден" бр.113 за градежно земјиште со
површина од 34м2, кое што претставува КП бр.1814/7,
КО Карпош, евидентирано во Имотен лист бр.47480 за
КО Карпош, согласно Проект за инфраструктура за изградба на цевковод за природен гас за потребите на
болница ФИЛИП ВТОРИ со технички број: 01125/2014-ФЛП-ИНФ од декември, 2014 година, изработен од Друштво за градежништво, инженеринг, трговија и услуги ХРИСТОВИ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО увоз-извоз Скопје и Геодетски елаборат за геодетски работи за

4 септември 2015

Бр. 153 - Стр. 45

посебни намени за нумерички податоци КО Карпош,
со дел. бр. 169/3-2015 од 20.4.2015 година, изработен
од ГЕО КАЕВСКИ ДООЕЛ Скопје, за изградба на објект од јавен интерес Е2 - Комунална супраструктура
(регулаторна станица).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-9050/1
1 септември 2015 година
Скопје

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

4399.
Врз основа на член 45 став (1) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 144/14, 33/15, 25/13, 93/13, 44/14,
160/14 и 129/15) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и
104/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА– МЕРМЕР НА
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И
ТРГОВИЈА ЛИМЕСТОНЕ СЛАБС УВОЗ - ИЗВОЗ
ДОО ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КОЗЈАК“,
ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина– мермер на локалитетот
“Козјак“, општина Прилеп на Друштвото за производство, услуги и трговија Лиместоне Слабс увоз-извоз ДОО
Прилеп, согласно Одлуката за започнување на постапка
за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини бр.42-11572/1-14 од 20.1.2015 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.14/15).
2. Друштвото за производство, услуги и трговија
Лиместоне Слабс увоз-извоз ДОО Прилеп достави понуда со број 00000051 на 20.06.2015 година.
3. На Јавниот повик, Друштвото за производство,
услуги и трговија Лиместоне Слабс увоз-извоз ДОО
Прилеп ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна
понуда.
4. На Друштвото за производство, услуги и трговија
Лиместоне Слабс увоз-извоз ДОО Прилеп се доделува
концесија за експлоатација на минерална суровина–
мермер на локалитетот “Козјак“, општина Прилеп, со
површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии,
а точките дефинирани со координати како е дадено во
табелата, и тоа:
Точка

Координата Y

1
2
3
4
5
6

7561378
7561395
7561350
7561000
7560867
7560867

Координата X
4582150
4582270
4582400
4582405
4582404
4582281

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.096058 km2.
6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 2.611.524,00 денари субјектот од точка
1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 30 дена
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-8470/1
1 септември 2015 година
Скопје

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

4400.
Врз основа на член 45 став (1) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 144/14, 33/15, 25/13, 93/13, 44/14,
160/14 и 129/15) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и
104/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕРМЕР НА
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И
ТРГОВИЈА КРИН КГ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЧАШКА“, ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина–мермер на локалитетот
“Чашка“, општина Прилеп на Друштвото за производство, услуги и трговија Крин КГ ДОО увоз-извоз Прилеп,
согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини бр.42-11572/1-14 од 20.1.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/15).
2. Друштвото за производство, услуги и трговија
Крин КГ ДОО увоз-извоз Прилеп достави понуда со
број 00000052 на 20.06.2015 година.
3. На Јавниот повик, Друштвото за производство,
услуги и трговија Крин КГ ДОО увоз-извоз Прилеп ги
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
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4. На Друштвото за производство, услуги и трговија
Крин КГ ДОО увоз-извоз Прилеп се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина– мермер на
локалитетот “Чашка“, општина Прилеп, со површина
на простор на концесија за експлоатација дефиниран со
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките
дефинирани со координати како е дадено во табелата, и
тоа:
Точка
Координата Y
Координата X
1
2
3
4
5
6
7
8

7556527
7556280
7556315
7556379
7556516
7556705
7556843
7556768

4580428
4580458
4580656
4580683
4580800
4580779
4580666
4580491

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.149301 km2.
6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 3.447.903,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-8470/2
1 септември 2015 година
Скопје

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

4401.
Врз основа на член 38 став 1 алинeја 2 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија” бр. 6/12, 144/14,
33/15 и 104/15), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 1.9.2015 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини:
- техногени минерални суровини на локалитет
“Пробиштип“, општина Пробиштип и

- минерална вода и гас СО2 на локалитет “с.Егри“,
општина Битола, објавени со Јавниот повик за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини 6/2015 („Службен весник на Република Македонија“ 74/15).
2. Постапката за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавените локалитети од точка 1 на оваа одлука нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на
понуди.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-8470/3
1 септември 2015 година
Скопје

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

4402.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007,19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013 и 139/2014), а во врска со член 2 од Уредбата
за методологија за распределба на средствата остварени како приход од надоместокот за производство на
енергија од фосилни горива („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2008 и 22/2011), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
1.9.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ
ПО ОСНОВ НА НАДОМЕСТОК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД ФОСИЛНИ ГОРИВА
КАКО НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ НА ОПШТИНИТЕ
ЗА 2015 ГОДИНА
Член1
Со оваа одлука се распределуваат средства остварени по основ на надоместок за производство на енергија
од фосилни горива како наменски дотации на општините, во износ од 28.161.926,00 денари.
Член 2
Средствата од членот 1 на оваа одлука се распределуваат согласно критериумите утврдени во членовите
4, 5, 6 и 7 од Уредбата за методологија за распределба
на средствата остварени како приход од надоместокот
за производство на енергија од фосилни горива, на
следните општини:
Општина
Новаци
Битола
Могила
Кичево
Гази Баба
Аеродром
Центар
Кисела Вода
Чаир

Износ во денари
7.196.474,00
15.737.345,00
3.426.893,00
1.374.793,00
8.830,00
46.339,00
23.103,00
85.365,00
262.784,00
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Член 3
Средствата од членот 1 на оваа одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, како одобрен план во Раздел 12101 – Министерство за животна средина и просторно планирање, програма 2– Заштита за животна средина, потпрограма 21 –
Инвестиции во животна средина, категорија 48 - Капитални расходи, ставка 488–Капитални дотации до ЕЛС.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8612/1
1 септември 2015 година
Скопје

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

4403.
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 и 139/14), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
1.9.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ ЃУРИШТЕ - СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
продажба на недвижни ствари - објекти на детско одморалиште Ѓуриште - Свети Николе („Службен весник на Република Македонија“ бр. 129/14).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8685/1
1 септември 2015 година
Скопје

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

4404.
Врз основа на член 12 став (12) од Законот за
Државниот инспекторат за земјоделство (,,Службен
весник на Република Македонија“ бр. 20/09, 53/11,
164/13, 43/14, 33/15 и 88/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.9.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАБОТИ НА ДРЖАВНИОТ
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за висината на надоместокот за извршените работи на
Државниот инспекторат за земјоделство бр. 02-8559/2
од 1.9.2015 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8830/1
1 септември 2015 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
4405.
Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/2014, 188/2014, 10/2015 и 61/15), министерот
за здравство утврди
УПАТСТВО
ЗА МЕДИЦИНСКО ЗГРИЖУВАЊЕ ПРИ ТРОМБОЛИЗА КАЈ ИСХЕМИЧЕН МОЗОЧЕН УДАР
Член 1
Со ова упатство се утврдува медицинско згрижување при тромболиза кај исхемичен мозочен удар.
Член 2
Начинот на згрижување при тромболиза кај исхемичен мозочен удар е даден во прилог, кој е составен
дел на ова упатство.
Член 3
Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на згрижување
при тромболиза кај исхемичен мозочен удар по правило согласно ова упатство.
По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни
случаи по оценка на докторот може да се отстапи од
одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и
со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при
што истото од страна на докторот соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на
пациентот.
Член 4
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-9060/1
2 септември 2015 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 48 - Бр. 153

4 септември 2015

4 септември 2015

Бр. 153 - Стр. 49

Стр. 50 - Бр. 153

4 септември 2015

4 септември 2015

Бр. 153 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 153

4 септември 2015

4 септември 2015

Бр. 153 - Стр. 53

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4406.
Врз основа на член 167 став 1 точка б) и член 190, а
во врска со членовите 154, 156, 158 и 166-а,од Законот
за хартии од вредност („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и 15/2015), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија
на седницата одржана на ден 25.08.2015 година, утврди
пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали за акционерски собранија и извештај за
сопственост на акционерските друштвата со посебни
обврски за известување кои се водат во Регистарот на
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија. Пречистениот текст на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали за акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштвата со посебни обврски за известување кои се водат
во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија ги опфаќа: Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните, тримесечните и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали за акционерски собранија
на акционерските друштвата со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за
хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број
112/2008); Правилникот за изменување и дополнување
на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните, тримесечните и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали
за акционерски собранија на акционерските друштвата
со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 31/2011); Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и
содржината на годишните, полугодишните, тримесечните и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали за акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштвата со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност („Службен
весник на РМ“ број 31/2012), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните, тримесечните
и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали за акционерски собранија на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои
се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ број 76/2013) и
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали за акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштвата со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 171/2013).
Број 03-1175/2
25 август 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИТЕ, ПОЛУГОДИШНИТЕ И ТЕКОВНИТЕ ИЗВЕШТАИ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА АКЦИОНЕРСКИ
СОБРАНИЈА И ИЗВЕШТАЈ ЗА СОПСТВЕНОСТ
НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ
ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ КОИ СЕ ВОДАТ ВО
РЕГИСТАРОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД
ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
Општи одредби
Член 1
Со Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали
за акционерски собранија и извештај за сопственост на
акционерските друштвата со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува начинот, формата и содржината на доставување и објавувањето во јавноста на извештаите на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија (во понатамошниот текст: Регистар) за општите податоци за друштвото, финансиската состојба,
промените во капиталот, правниот статус, деловните активности кои имаат значително влијание врз цената на
хартиите од вредност, неревидираните шестомесечни
финансиски извештаи и ревидираните годишни финансиски извештаи, тековните извештаи, материјали за акционерски собранија и извештај за сопственост, неревидираните годишни финансиски извештаи, барањето за
ослободување од обврската за објавување на одредени
информации, и др., како и начинот, формата и содржината на доставување и објавувањето во јавноста на извештаите на единиците на локална самоуправа кои издаваат хартии од вредност.
Член 1а
Одредбите од овој Правилник се однесуваат на
друштвата што се водат во двата дела од Регистарот.
Член 2
Со Правилникот подетално се уредува следното:
- видот и содржината на извештаите на акционерските друштва кои се доставуваат до Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст: Комисија);
- видови и содржината на извештаите на акционерските друштва кои се објавуваат и водат во Регистарот
на Комисијата;
- подготвување и форма на извештаите на акционерските друштва кои се водат во Регистарот на Комисијата;
- начин и рок на доставување на извештаите до Комисијата од страна на акционерските друштва кои се
водат во Регистарот на Комисијата и
- достапност за јавноста на извештаите на акционерските друштва кои се водат во Регистарот на Комисијата;
- забрана за нецелосно објавување на податоци и
- необјавување на ценовно чувствителни информации.
Видови на извештаи
Член 3
(1)Акционерските друштва со посебни обврски за
известување до Комисијата се должни да доставуваат:
1. Годишни извештаи кои содржат:
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1.1 Општи податоци за акционерското друштво кое
доставува извештај
- назив на друштвото,
- седиште и адреса,
- телефон и факс,
- адреса на електронската пошта,
- адреса на интернет страницата.
1.2 Правен статус на акционерското друштво
- матичен број издаден од Државен завод за статистика,
- шифра на дејноста,
- опис на дејностите (претежна дејност),
- број на Решението од Централниот Регистар,
- датум на основање (ден, месец, година),
- статусни промени на друштвото,
- број на подружници, филијали,
- број на вработени на последниот ден од периодот
за кој се известува,
- систем на управување на друштвото,
- име и презиме на прокуристот.
1.3 Податоци за капиталот и промени во капиталот
на друштвото
- вкупен износ на основната главнина,
- број на издадени обични и приоритетни акции,
- номинална вредност на акциите,
- дали во периодот за кој се известува е извршена
емисија на акции на акционерското друштво (вид на
емисија, број на издадени акции, вкупна вредност на
издадените акции)
- дали во периодот за кој се известува е извршена
поделба на акциите на акционерското друштво и податоци во врска со тоа,
- број на акционери на последниот ден од периодот
за кој се известува,
- број и процент на сопствени обични и приоритетни акции во основната главнина на последниот ден на
периодот за кој се известува (процентот заокружен на
две децимали),
- податоци за стекнување на сопствени акции од
страна на акционерското друштво,
- податоци за какви било значајни промени што биле содржани во проспектот доколку акционерското
друштво издало проспект во последните 12 месеци,
- Меѓународен идентификациски број на акциите
издадени од акционерското друштво (ИСИН број) и
- Сметка/и (трансакциона/и) на акционерското
друштво и назив на институцијата која ја води.
1.4 Финансиски податоци и финансиска состојба на
акционерското друштво
- Цена на обичните акции (највисока и најниска)
ако со нив се тргувало на берзата или на друг организиран пазар за периодот за кој се известува;
- Цена на приоритетните акции (највисока и најниска) ако со нив се тргувало на берзата или на друг
организиран пазар за периодот за кој се известува;
- Пазарна капитализација, доколку со акциите се тргува на берза или на организиран пазар, истата се утврдува со множење на последната поединечна цена на
акциите постигната на берза последниот ден за периодот за кој се известува со бројот на вкупно издадените
акции. Доколку друштвото котира односно со акциите
се тргува на повеќе берзи, пазарната капитализација се
утврдува според последната цена на акциите на берзата
на која имало најголем вредносен обем на тргување;
- промени на сметководствените политики;
- „-ревидиран консолидиран и неконсолидиран финансиски извештај потпишан од одговорното лице на
друштвото и усвоен од собранието на акционери на
друштвото (се наведува датумот на одржување на акционерското собрание) подготвен во согласност со
усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република
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Македонија“ и извештај за извршена ревизија според
Меѓународните ревизорски стандарди објавени во
Службен весник на Република Македонија (го изготвува друштво за ревизија кое има регистрирано дејност
во согласност со Закон и е запишано во Регистарот на
друштва за ревизија, кој се води од надлежен орган во
Република Македонија);“
- анализа и образложение на деловните резултати и
програма за развој на акционерското друштво;
- податоци за членовите на управниот, надзорниот
одбор, односно за членовите на одборот на директори,
како и податоци за нивно процентуално учество во основната главнина на акционерското друштво;
- податоци за физички и/или правни лица кои поседуваат повеќе од 5% од акциите на друштвото (име,
презиме, број на пасош и земја од која е издаден пасошот за странско лице; за правни лица: назив, седиште,
адреса, матичен број), број и процент на обични и приоритетни акции во сопственост (процентот заокружен
на две децимали);
- податоци на сите договори за наградување на членовите на управниот и надзорниот одбор или одборот
на директори, односно лицата со посебни одговорности и овластувања;
- податоци за трансакциите помеѓу акционерското
друштво со поврзаните лица;
- политика за распределба на дивиденда на акционерското друштво, дивиденда исплатена за една обична акција за последните три години поединечно (во апсолутен износ и во процентуален износ во однос на номиналната вредност, заокружен на две децимали) и дивиденда исплатена за една приоритетна акција во последните три години поединечно (во апсолутен износ и
во процентуален износ во однос на номиналната вредност, заокружен на две децимали);
- податоци за деловни активности кои имаат значително влијание на пазарната цена на хартиите од вредност како што се: назив на берзата или друг организиран пазар на кој се тргува со хартиите од вредност на
друштвото, информација за котација на хартиите од
вредност на друштвото и назив на берзата на која котираат, правни прашања (коментар на органите на управување/менаџментот за сите судски постапки во кои е
вклучено акционерското друштво како тужител односно тужена страна, чија вредност изнесува најмалку 5%
од вредноста на капитал на друштвото определена врз
основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи) и останати значајни прашања кои влијаат
на цената на хартиите од вредност (се наведуваат значајни настани кои не се опфатени со претходните алинеи, а би можеле да влијаат на цената на хартиите од
вредност).
2. Полугодишни извештаи кои содржат:
2.1 Општи податоци за акционерското друштво кое
доставува извештај
- назив на друштвото,
- седиште и адреса,
- телефон и факс,
- адреса на електронската пошта,
- адреса на интернет страницата.
2.2 Правен статус на акционерското друштво
- матичен број издаден од Државен завод за статистика,
- шифра на дејноста,
- опис на дејностите (претежна дејност),
- број на Решението од Централниот Регистар,
- датум на основање (ден, месец, година),
- статусни промени на друштвото,
- број на подружници, филијали,
- број на вработени на последниот ден од периодот
за кој се известува,
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- систем на управување на друштвото и
- име и презиме на прокуристот.
2.3 Податоци за капиталот и промени во капиталот
на друштвото
- вкупен износ на основната главнина,
- број на издадени обични и приоритетни акции,
- номинална вредност на акциите,
- дали во периодот за кој се известува е извршена
емисија на акции на акционерското друштво (вид на
емисија, број на издадени акции, вкупна вредност на
издадените акции)
- податоци за стекнување на сопствени акции од
страна на акционерското друштво,
- дали во периодот за кој се известува е извршена
поделба на акциите на акционерското друштво и податоци во врска со тоа,
- број на акционери на последниот ден од периодот
за кој се известува,
- број и процент на сопствени обични и приоритетни акции во основната главнина на последниот ден на
периодот за кој се известува (процентот заокружен на
две децимали),
- Меѓународен идентификациски број на акциите
издадени од акционерското друштво (ИСИН број) и
- Сметка/и (трансакциона/и) на акционерското
друштво и назив на институцијата која ја води.
2.4 Финансиски податоци и финансиска состојба на
акционерското друштво
- Цена на обичните акции (највисока и најниска)
ако со нив се тргувало на берзата или на друг организиран пазар за периодот за кој се известува,
- Цена на приоритетните акции (највисока и најниска) ако со нив се тргувало на берзата или на друг
организиран пазар за периодот за кој се известува,
- Пазарна капитализација, доколку со акциите се тргува на берза или на организиран пазар, истата се утврдува со множење на последната поединечна цена на
акциите постигната на берза последниот ден за периодот за кој се известува со бројот на вкупно издадените
акции. Доколку друштвото котира односно со акциите
се тргува на повеќе берзи, пазарната капитализација се
утврдува според последната цена на акциите на берзата
на која имало најголем вредносен обем на тргување;
- подетално образложение за работењето на акционерското друштво со кое се ажурираат податоците објавени во претходниот годишен извештај и
- неревидирани консолидирани и неконсолидирани
финансиски извештаи (биланс на состојба, биланс на
успех, извештај за паричниот тек и извештај за промена на капиталот) подготвени во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување дадени
во Прилозите 1, 2, и 3 на овој Правилник.
3. Тековни извештаи:- неревидирани годишни консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи
(билансните шеми согласно Прилозите 1, 2 и 3 на овој
Правилник)
4. Тековни извештаи за ценовно чувствителни информации:
- загуба поголема од 30% од активата на друштвото;
- намалување на основната главнина под големината утврдена во статутот на друштвото;
- стекнување или отуѓување на над 5% од средствата на акционерското друштво (согласно Прилог 5 од
овој Правилник);
- донесени одлуки за зделки со заинтересиранa
странa и мислењето на овластениот ревизор, доколку
вредноста на зделката или кумулативната вредност на
меѓусебно поврзани зделки во текот на изминатите 12
месеци од денот на одобрување на зделката, надминува
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10% од вредноста на активата на друштвото (согласно
Прилог 4 од овој Правилник);
- донесени одлуки за големи зделки (согласно Прилог 4 од овој Правилник);
- промена на овластен ревизор;
- оставка, разрешување и именување на членовите
на органите на управување;
- склучување или раскинување на договори или
други правни работи кои влијаат врз работата и исполнувањето на основната дејност на акционерското
друштво;
- секој настан кој може да предизвика ненавремено
или предвремено плаќање на финансиските обврски на
акционерското друштво;
- поднесен предлог за отворање стечајна постапка
или постапка на ликвидација, или поведена претходна
постапка односно отворена постапка на стечај пред
надлежен суд или отворена постапка на ликвидација;
- неисполнување на обврски врз основа на издадени хартии од вредност од страна на акционерското
друштво;
- сите судски постапки во кои е вклучено акционерското друштво како тужител односно тужена страна,
чија вредност изнесува најмалку 5% од вредноста на
капиталот на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи
(согласно Прилог 6 од овој Правилник);
- сите промени на правата што ги носат акциите од
ист род издадени од акционерското друштво и
- сите засновани залози (заложно право) врз подвижни ствари, хартии од вредност, побарувања и други
права (рачен залог) и врз недвижности (хипотека) чија
што вредност, поединечно и/или кумулативно изнесува најмалку 5% од вредноста на капиталот на друштвото определена врз основа на последните ревидирани
годишни финансиски извештаи (согласно Прилог 7 од
овој Правилник).
5. Материјали за акционерски собранија:
Акционерското друштво е должно во рок од два дена
од свикувањето на седница на собранието на акционери
до Комисијата, по електронски пат, да ги достави сите
материјали што им се доставени на акционерите при
свикување на седниците на собранието на акционери.
6 Извештаи за сопственост, кои се однесуваат на:
- првичен извештај за сопственост на член на надзорен, управен одбор или одбор на директори на акционерско друштво со посебни обврски за известување, како и на лицата со посебни одговорности и овластувања;
- извештај за промена на сопственост на член на
надзорен, управен одбор или одбор на директори на акционерско друштво со посебни обврски за известување, како и на лицата со посебни одговорности и овластувања;
- известување за стекнати, односно отуѓени хартии
од вредност на правни или физички лица, кои хартии
од вредност се издадени од акционерското друштво со
посебни обврски за известување.
(2) Во случаите на консолидирани финансиски извештаи, се доставуваат и податоци за називот, седиштето и адресата на сите субјекти од консолидацијата.
(3) Во случаите кога акционерското друштво располага со други ценовно чуствителни информации кои не
се објавени и кои не се наведени во член 3 од овој Правилник, истото има обврска веднаш, а најдоцна наредниот работен ден, да ја извести Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија и во рок 5 (пет)
работни дена од настанувањето да објави јавно соопштение најмалку во еден дневен весник на македонски
јазик кој излегува на територијата на Република Македонија.
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Член 3-а
(1) Единиците на локална самоуправа кои имаат издадено должнички хартии од вредност, од моментот на
издавањето на хартиите од вредност до истекот на рокот на достасување и до целосно исплаќање на должничките хартии од вредност до Комисијата ги доставуваат следните податоци:
1. Годишни извештаи кои содржат:
1.1. Основни податоци за издавачот на крајот на годината за која се однесува известувањето:
- назив на издавачот
- адреса
- телефон
- интернет страница
- географска положба
- број на население
- главни стопански гранки во единицата на локална
самоуправа
- вид и број на деловни субјекти регистрирани и активни на територијата на општината
- бруто домашен производ по глава на жител
- информација за локалните даноци и такси
- податоци за советот на единицата на локална самоуправа (број на членови, мандат и структура по одделни политички партии)
- градоначалник на единицата на локална самоуправа
- број на вработени
1.2. Годишен извештај на единицата на локална самоуправа усвоен од советот на единицата
- годишна сметка на буџетот на единицата на локална самоуправа
- извештај за средствата, побарувањата, обврските и
изворите на средствата и нивната вредност
- извештај за реализацијата на инвестиционите
програми, наменските, капиталните и блок дотации и
дотациите за делегирани надлежности
- извештај од одговорниот сметководител со кој ја
потврдува точноста и веродостојноста на годишната
сметка
1.3. Доколку е извршена ревизија на сметките на
единицата на локална самоуправа за годината за која се
однесува известувањето, се објавува и извештајот од
извршената ревизија. Во случај да е извршена и државна ревизија и ревизија од незавиесн овластен ревизор,
во годишното известување се објавуваат и двата извештаи.
2. Квартални извештаи на единицата на локална самоуправа доставени до Министерството за финансии и
усвоени од Советот на единицата, а доколку не е
усвоен, причините за неусвојувањето
3. Буџет на единицата на локална самоуправа донесен од советот на единицата и ребаланс на буџетот, доколку е вршен ребаланс на буџетот
- Консолидиран биланс на приходи и расходи
- Функционална класификација на расходите
- Биланс на тековно-оперативни приходи и расходи
- Биланс на капитални приходи и расходи
4. Тековни извештаи за ценовно чувствителни информации, а особено за следното:
- Донесена Одлука за финансиска нестабилност на
единицата на локална самоуправа
- План на мерки за надминување на финансиската
нестабилност на единицата на локална самоуправа и
измени и дополнувања на буџетот
- Донесена одлука за престанок на финансиската
нестабилност на општината
- Доцнење со исплата на обврските по основ на издадените хартии од вредност и причини за доцнењето,
како и план за надминување на таквата ситуација
- Промени на правата од издадените хартии од
вредност
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- Информација за предвремен откуп на издадените
хартии од вредност
- Кредитен рејтинг и промени на кредитниот рејтинг на единицата на локална самоуправа и/или на
должничките хартии од вредност издадени од единицата на локална самоуправа
- Други инфомрации кои можат да влијаат на цената на издадените хартии од вредност
(2) Во случаите кога единицата на локална самоуправа располага со други ценовно чуствителни информации кои не се објавени и кои не се наведени во член
3-а од овој Правилник, истата има обврска веднаш, а
најдоцна наредниот работен ден, да ја извести Комисијата за хартии од вредност.
Член 4
Форма и начин на доставување на извештаите
(1) Акционерското друштво со посебни обврски за
известување и единицата на локална самоуправа ги
доставуваат сите извештаи, информации и материјали
од член 3 и член 3-а на овој Правилник во електронска
форма преку соодветен модул и програма на веб страницата на Комисијата.
(2) Програмата преку која се доставуваат податоците од став 1 на овој правилник однапред се доставува
до секое акционерско друштво со посебни обврски за
известување поединечно, од страна на Комисијата.
(3) Начинот и постапката од став 1 на овој член Комисијата може со посебен акт дополнително да ја определи.
(4) При доставување на извештаите под точките 1, 2
и 3 од членот 3 на овој Правилник, акционерското
друштво со посебни обврски за известување задолжително доставува и писмена изјава на одговорното лице
на друштвото, со која што се потврдува точноста и вистинитоста на податоците содржани во извештаите.
(5) На барање на Комисијата, акционерското друштво со посебни обврски за известување е должно веднаш по приемот на барањето од Комисијата да достави
писмен примерок (копија) од извештаите и податоците
определени со овој Правилник.
Рок на доставување на извештаите
Член 5
(1) Полугодишниот извештај акционерското друштво го доставува до Комисијата, со состојба на последниот ден од шестомесечието, најдоцна 45 дена од последниот ден на шестомесечието.
(2) Годишниот извештај акционерското друштвото
го доставува до Комисијата во рок од пет месеци по
завршување на секоја календарска година.
(3) Тековните извештаи за ценовно чувствителни
информации се поднесуваат до Комисијата веднаш, а
најдоцна наредниот работен ден од моментот на настанувањето на околностите определени во Законот за
хартии од вредност, a неревидираните годишни консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи од
член 3 став (1) точка 3 од овој Правилник се доставуваат до Комисијата веднаш, а најдоцна наредниот работен ден од денот на нивното изготвување во рокот
предвиден со член 477 односно член 506 од Законот за
трговски друштва.“
(4) Соопштение за ценовно чувствителни информации акционерското друштво објавува и во најмалку
еден дневен весник во Република Македонија во рок од
пет работни дена од денот на настанувањето на ценовно чувствителната информација.
(5) Материјалите за акционерски собранија се доставуваат до Комисијата во рок од два дена од свикувањето на седницата на собранието на акционери.
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(6) Извештаите за сопственост акционерското
друштво ги доставува до Комисијата во рок од десет
работни дена од денот на порамнувањето на трговската
трансакција или извршувањето на нетрговскиот пренос
на хартиите од вредност.
Член 5-а
(1) Годишниот извештај единицата на локална самоуправа го доставува до Комисијата во рок од пет месеци по завршување на секоја календарска година.
(2) Кварталниот извештај единицата на локална самоуправа го доставува до Комисијата во рок од 45 дена
по завршување на кварталот.
(3) Буџетот на единицата на локална самоуправа
донесен од советот на единицата и ребаланс на буџетот, доколку е вршен ребаланс на буџетот, единицата
на локална самоуправа го доставува до Комисијата во
рок од 15 дена од донесување на истиот.
(4) Тековните извештаи за ценовно чувствителни
информации се поднесуваат до Комисијата веднаш, а
најдоцна наредниот работен ден од моментот на настанувањето на околностите определени во член 3-а став
(1) точка 4 од овој Правилник.
Објавување на податоците во Регистарот
Член 6
Во Регистарот на Комисијата, односно на нејзината
Веб страница се објавуваат сите извештаи, информации и
материјали од член 3 и член 3-а на овој Правилник.
Член 7
(1) На барање од правно или физичко лице, Комисијата овозможува увид и дава препис на извештаите
од член 3 и член 3-а на овој Правилник.
(2) За издавање на препис на извештаите врз основа
на барањето од став 1 на овој член се наплатува надомест согласно актот за висината на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
Член 8
(1) Податоците содржани во извештаите имаат статус на претпоставена точност и вистинитост.
(2) За точноста и вистинитоста на податоците содржани во извештаите одговараат одговорните лица во
акционерското друштво.
(3) Комисијата не одговара за точноста и вистинитоста на податоците содржани во извештаите доставени од
друштвата, ниту на податоците кои настануваат со нивна
понатамошна обработка (споредби, анализи и сл.).
Забрана за нецелосно обелоденување на податоци
Член 9
(1) Во случај акционерското друштво или лице кое
го претставува истото достави податоци во врска со
друштвото или неговите хартии од вредност на брокерска куќа или вработен во брокерска куќа, инвестиционен фонд или вработен во инвестиционен фонд, пензиски фонд или вработен во пензиски фонд или друштво за управување со фондови или вработен во друштво за управување со фондови, акционерското друштво
мора да направи истовремено обелоденување во случај
кога податоците се доставени со намера и да ги обелодени во јавноста во најкраток можен рок како и во случај кога податоците се доставени ненамерно.
(2) Обелоденувањето на податоците од став 1 од
овој член се врши не подоцна од 5 (пет) работни дена
од доставувањето на податоците, со објава на јавно соопштение најмалку во еден дневен весник на македонски јазик кој излегува на територијата на Република
Македонија.
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Необјавување на ценовно чувствителни
информации
Член 10
Со посебно барање акционерското друштво може
да побара од Комисијата да биде ослободено од обврската за обелоденување на одредени информации во
годишниот, полугодишниот и тековниот извештај или
на друг начин уреден во овој Правилник доколку јавното објавување би предизвикало сериозно загрозување на значајни деловни интереси на акционерското
друштво или би било спротивно на јавниот интерес и
доколку акционерското друштво е во можност да ја гарантира доверливоста на таквите информации.
Член 11
Барањето од член 10 од овој Правилник содржи:
- основни податоци за друштвото;
- кои податоци од годишниот, шестомесечниот, тековниот извештај и согласно овој Правилник се бара да
не бидат обелоденети;
- образложение на интересите на друштвото кои би
биле загрозени со објавувањето на податоците;
- образложение за влијанието на обелоденувањето/
необелоденувањето на податоците врз пазарот на хартии од вредност на Република Македонија;
- образложување на јавниот интерес и спротивноста
со истиот доколку податоците се обелоденат и
- гаранција за доверливост на податоците и гаранција дека истите нема да бидат обелоденети.
Преодни и завршни
одредби
Член 12
(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува почнувајќи од 1.1.2009
година.
(2) Со денот на примената на овој Правилник престанува да важи Правилникот на Комисијата за хартии
од вредност бр. 03-2680/1 од 1.12.2006 година објавен
во „Службен весник на Република Македонија“ број
6/2007.
Член 13
Со денот на примената на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните, тримесечните
и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали за акционерски собранија на акционерските друштва со посебни обврски за известување
кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ бр.76/2013) престанува да важи Правилникот за времето и начинот на
обелоденување на ценовно чувствителни информации
на акционерските друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр.110/2006, бр.66/2008 и бр.150/2010).
Член 14
Пречистениот текст на Правилникот за формата и
содржината на годишните, полугодишните и тековните
извештаи, материјали за акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со
посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ќе се објави во Службен весник на Република Македонија и на веб страната на Комисијата
за хартии од вредност на Република Македонија.
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4407.
Врз основа на член 153 став 4, член 167 став 1 под
а) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013,
43/2014 и 15/2015), Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија на седницата одржана на ден
25.08.2015 година, утврди пречистен текст на Правилникот за начин и време на запишување и бришење на
акционерско друштво, содржина и начин на водење,
ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски
за известување. Пречистениот текст на Правилникот за
начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање
на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на
акционерски друштва со посебни обврски за известување ги опфаќа: Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина
и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва
со посебни обврски за известување („Службен весник
на РМ“ број 6/2007), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина
и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва
со посебни обврски за известување („Службен весник
на РМ“ број 31/2011), Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и
пристап на јавноста до Регистарот на акционерски
друштва со посебни обврски за известување („Службен
весник на РМ“ број 76/2013) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и времето на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување
(„Службен весник на РМ“ број 84/2014).
Број 03-1176/2
25 август 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИН И ВРЕМЕ НА ЗАПИШУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО, СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ, АЖУРИРАЊЕ НА
ПОДАТОЦИТЕ И ПРИСТАП НА ЈАВНОСТА ДО
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО
ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
Член 1
Со правилникот за начин и време на запишување и
бришење на акционерско друштво, содржина и начин
на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување (во натамошниот текст:
Правилник) се уредува начинот и времето на запишување и бришење на акционерското друштво од Регистарот на акционерските друштва со посебни обврски за
известувања (во натамошниот текст: Регистар), содржинатата и начинот на водење на Регистарот, начинот
на ажурирање на податоците од Регистарот и пристапот на јавноста до Регистарот кој го води Комисијата
за хартии од вредност (во натамошниот текст: Комисија).

Член 2
Во Регистарот се запишуваат сите друштва утврдени во Законот за хартии од вредност како “акционерски друштва со посебни обврски за известување”, односно оние кои извршиле јавна понуда на хартии од
вредност, или имаат основна главнина од 1.000.000 евра во денарска противвредност и повеќе од 50 акционери, освен друштвата котирани на берза.
Член 2а
Регистарот се состои од два дела и тоа:
- Дел во кој се запишуваат акционерските друштва и
- Дел во кој се запишуваат издавачите на должнички хартии од вредност кои од моментот на издавање до
истекот на рокот на достасување и до целосното исплаќање на должничките хартии од вредност имаат статус
и обврски на акционерско друштво со посебни обврски
за известување.
Член 3
(1) Во Регистарот, за акционерските друштва кои ги
исполнуваат условите утврдени во член 2 на овој Правилник, се запишуваат следните податоци:
- полн назив на друштвото;
- скратен назив на друштвото;
- седиште, адреса, телефон, електронска пошта и
контакт лице на друштвото;
- матичен број на друштвото;
- промена на назив и седиште на друштвото;
- датум на запишување во Регистарот вклучувајќи и
повторно запишување;
- датум на бришење од Регистарот вклучувајќи и
повторно бришење и
- други податоци кои се однесуваат на друштвото.
(2) Во Регистарот, за издавачите на должнички
хартии од вредност кои ги исполнуваат условите утврдени во член 2 и 2а на овој Правилник, се запишуваат следните податоци:
- полн назив на издавачот;
- скратен назив на издавачот;
- седиште, адреса, телефон, електронска пошта и
контакт лице на издавачот;
- матичен број на издавачот;
- бројот на должничките хартии од вредност чија
преносливост не е ограничена;
- рокот на достасување, односно целосното исплаќање на должничките хартии од вредност;
- промена на назив и седиште на издавачот;
- датум на запишување во Регистарот вклучувајќи и
повторно запишување;
- датум на бришење од Регистарот вклучувајќи и
повторно бришење и
- други податоци кои се однесуваат на издавачот.
Член 4
Податоците за Регистарот, Комисијата ги добива од:
- акционерските друштва кои исполнуват еден од
критериумите од член 2 на овој Правилник;
- овластен депозитар на хартии од вредност (во натамошниот текст: депозитар).
берза на хартии од вредност (во натамошниот
текст: берза).
- надлежен суд и
- евиденцијата на Комисијата.
Член 5
(1) Податоците содржани во Регистарот имааат статус на претпоставена точност и вистинитост.
(2) За точноста на податоците што се доставуваат
во Регистарот одговараат субјектите од член 4 на овој
правилник согласно евиденцијата на податоци со која
располагаат.
Член 6
Податоците во регистарот се водат во електронска
форма.
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Член 7
Регистарот е достапен за јавноста преку официјалната
веб страница на Комисијата за хартии од вредност.
Член 8
(1) Депозитарот е должен во рок од 3 дена од последниот ден на секое тромесечие, во писмена и електронска форма да ја извести Комисијата, за акционерски друштва кои во дадениот период ги исполниле односно веќе не ги исполнуваат условите утврдени со
член 2 од овој Правилник.
(2) Известувањето доставено од Депозитарот од
став 1 на овој член ги содржи податоците од Прилог 1
кој е составен дел на овој Правилник.
(3) Депозитарот, освен известувањето од став 1 на
овој член, до Комисијата доставува и список, во писмена и електронска форма, на сите акционерски друштва
кои во моментот на доставување на известувањето ги
исполнуваат условите за водење во Регистарот.
Член 9
(1) Берзата е должна во рок од 3 дена по последниот ден од секое тромесечие, во писмена и електронска
форма (соодветен медиум) да ја извести Комисијата,
за акционерските друштва кои котираат односно се отстранети од котација на берзата.
(2) Известувањето од став 1 на овој член, Берзата го
доставува согласно прилог 2 кој е составен дел на овој
Правилник.
Член 10
(1) Комисијата, врз основа на податоците од Депозитарот, издавачите на хартии од вредност и берзата, го
ажурира Регистарот на крајот на секое тромесечие, односно не подоцна од 30 дена од денот на добивање на
податоците.
(2) По исклучок од став 1 на овој член, Комисијата
ги ажурира податоците во Регистарот врз основа на:
- сопствената евиденција,
- објави во „Службен весник на Република Македонија“,
- известување од овластен депозитар дека одредено
акционерско друштво помеѓу периодите наведени во
став 1 на овој член, ги исполнува условите за запишување односно бришење од Регистарот;
- известување од овластена берза дека хартиите од
вредност на одредено акционерско друштво помеѓу периодите наведени во став 1 на овој член, се примени на
котација на официјален пазар односно се исклучени од
котација на официјален пазар;
- податоци од надлежен суд,
- барање на акционерско друштво со приложена потврда од овластен депозитар за неисполнување на условите за запишување односно бришење од Регистарот,
- барање на акционерско друштво со приложена
потврда од овластена берза за прием на котација односно исклучување од котација на официјален пазар.
Член 11
За секоја промена на податоците од член 2 на овој
Правилник, издавачот на хартии од вредност е должен
да ја извести во писмена и електронска форма Комисијата и Депозитарот во рок од 7 дена од денот на настанување на промената.
Член 12
На писмено барање од правно или физичко лице, Комисијата дава препис на податоците кои се водат во Регистарот на Комисијата за што се плаќа надомест согласно “Тарифникот за висината на одделните надоместоци
што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност”.
Член 12-а
Комисијата донесува решение за запишување односно бришење на акционерско друштво од Регистарот
откако ќе утврди дека се исполнети условите за негово
запишување односно бришење од Регистарот.
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Член 13
Во рок од 7 работни дена од денот на запишувањето во Регистарот, Комисијата го известува акционерското друштво дека е запишано во Регистарот на акционерските друштва кој се води во Комисијата и му го
доставува решението за запишување на акционерското
друштво во Регистарот.
Член 13-а
Известувањето од член 10, став 2 алинеа 3 и алинеа
4 од овој Правилник, овластениот депозитар, односно
овластената берза го доставува до Комисијата веднаш,
но не подоцна од 3 дена.
Член 14
Во рок од 7 работни дена од денот на бришењето на
определено акционерско друштво од Регистарот, Комисијата го известува акционерското друштво дека е
избришано од Регистарот на акционерските друштва
кој се води во Комисијата и му го доставува решението
за бришење на акционерското друштво од регистарот.
Член 15
Комисијата за запишувањето и бришењето на акционерските друштва во и од Регистарот ги известува
Берзата и Депозитарот во рок од 7 работни дена од извршеното запишување, бришење односно извршена
промена на податоците од Регистарот.
Член 16
Акционерските друштва кои се водат во Регистарот
на Комисијата, плаќаат надомест согласно “Тарифникот за висината на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност”.
Член 17
Податоците од член 3 од овој Правилник се прикажуваат согласно прилогот број 3, кој е составен дел на
овој Правилник.
Член 17-а
Доколку известувањата и документацијата што се
доставуваат до Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија согласно овој Правилник се во
електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно истите да се доставуваат и во писмена форма.
Член 18
Базата на податоци со која располага Комисијата за
хартии од вредност пред влегувањето во сила на овој
правилник останува во важност.
Член 19
(1) Овој Правилник влегува во сила и се применува
осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
(2) Со влегување во сила на овој Правилник, престануваат да важат одредбите на Правилникот број 09145/1 од 28.1.2004 за содржината и начинот на водење
на Регистар на акционерски друштва („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 5/2004).
Член 20
Пречистениот текст на Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво,
содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски
друштва со посебни обврски за известување ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на
веб страната на Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија.
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4408.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 25.8.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Марија Благоева од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 4-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број 09-896/2
25 август 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

4409.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 25.8.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Бисера Спасов од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 4-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број 09-897/2
25 август 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

4410.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 25.8.2015 година донесе

РЕШЕНИЕ
1. Лицето Игор Бојковски од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 4-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број 09-898/2
25 август 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

4411.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 25.8.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Мартин Дукоски од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 4-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број 09-899/2
25 август 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

4412.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 25.8.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Александар Живковиќ од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 4-тата обука
за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број 09-900/2
25 август 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

4 септември 2015
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4413.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 25.8.2015 година донесе

РЕШЕНИЕ
1. Лицето Ефтим Ридов од Кавадарци ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 4-тата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број 09-903/2
25 август 2015 година
Скопје

РЕШЕНИЕ
1. Лицето Стојче Стаменковски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 4-тата обука за
инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број 09-901/2
25 август 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

4414.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 25.8.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Маријан Николовски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 4-тата обука за
инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.
3.Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број 09-902/2
25 август 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

4415.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и
15/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на
РМ“ бр. 91/2014 и 128/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 25.8.2015 година донесе

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
4416.
Врз основа на член 11 став (7) и член 12 став (3) од
Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр.
95/12 и 27/14), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА
НА ДОМАШНИТЕ МИЛЕНИЦИ(*)
Член 1
Во Правилникот за идентификација и регистрација
на домашните миленици („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/13) во членот 1 во алинејата 3
точката и запирката на крајот од реченицата се заменуваат со сврзникот „и“.
Во алинејата 4 зборовите „содржината на“ се заменуваат со зборовите „изгледот и“ и сврзникот „и“ на
крајот од реченицата се заменува со точка.
Алинејата 5 се брише.
Член 2
Членот 2 се менува и гласи:
„Одредбите на овој правилник се применуваат на
домашните миленици од видовите куче, мачка и феретка (Mustela putorius furo).“
Член 3
По членот 2 се додаваат два нови члена 2-а и 2-б
кои гласат:
„Член 2-а
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕУ)
бр. 576/2013 на Европскиот Парламент и на Советот на 12 јуни
2013 година за некомерцијално движење на домашни миленици и
ја поништува Регулатива (ЕЗ) бр. 998/2003 (CELEX бр.
32013R0576) и Регулативата (EЗ) бр. 577/2013 на комисијата за
спроведување од 28-ми јуни 2013 година за моделот на
документи за идентификација за некомерцијално движење на
кучиња, мачки и ласици, за утврдување на списоци на територии
и трети земји како и условите за образецот, изгледот и јазикот на
декларациите кои докажуваат усогласеност со одредени услови
предвидени во Регулатива (ЕУ) бр. 576/2013 на Европскиот
парламент и на Советот (CELEX бр. 32013R0577).
(*)
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а) „пасош“ (документ за идентификација) е документ со кој јасно може да се идентификува домашниот
миленик и кој содржи податоци кои го потврдуваат
статусот на животното во однос на прописите од областа на идентификација и регистрација и здравствена
заштита на домашните миленици,
б) „микрочип (транспондер)“ е средство за идентификација со пасивна радио фреквенција само за читање.
Член 2-б
(1) Средства за идентификација на домашните миленици од член 2 на овој правилник се микрочип (транспондер) и пасош (документ за идентификација), како
и ветеринарно - здравствен сертификат за некомерцијален движење во Република Македонија на кучиња,
мачки и феретки.
(2) Микрочипот кој се аплицираат на домашните
миленици треба да ги исполнува условите од членовите 4 и 6 на овој правилник.
(3) Пасошот треба да ги исполнува условите од членот 5 на овој правилник.“
Член 4
Во членот 4 се додава нов став (1) кој гласи:
„(1) Идентификувањето на домашните миленици од
видовите кучиња, мачки и феретки се врши со стандарден електронски систем за идентификација со пасивен
радио фреквентен микрочип кој треба да е во согласност со барањата утврдени во МКС ISO Стандардот
11784 со примена на HDX или FDX-B технологијата.”
Ставовите (1) и (2) стануваат ставови (2) и (3),
Член 5
Во членот 5 ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Пасошот од ставот (1) на овој член се издава на
образец со тврди корици.“
По ставот (2) се додаваат седум нови става (3), (4),
(5), (6), (7), (8) и (9) кои гласат:
„(3) Надворешната и внатрешната страна на предната и задната корица на пасошот е со димензии од 100
х 152 mm и треба да е во сина боја. На надворешната
страна од предната корица во горниот дел стои грбот
на Република Македонија, а под него текстот: „Република Македонија“ и „Пасош за домашни миленици“.
На долниот дел од секоја страна со исклучок на надворешната страна на задната корица треба да стои ИСО
кодот за Република Македонија „МК“ и единствениот
број на пасошот. Текстот на пасошот треба да биде напишан на македонски и на анлглиски јазик.
(4) Насловите на деловите од пасошот се испишуваат со римски броеви и содржат податоци за:
- сопственикот на животното,
- опис на животното,
- идентификација на животното,
- вакцинација на животното против беснило,
- извршени серолошки тестирања,
- третман на животното против ектопаразити,
- третман против ендопаразити,
- извршени други вакцинации на животното,
- извршени клинички испитувања врз животното,
- надлежниот орган за верификација и
- други податоци, доколку се потребни да се наведат во пасошот.
(5) Покрај податоците од ставот (3) на овој член пасошот содржи и полиња за внесување на следните податоции:
1) местото на транспондерот или тетоважата, датумот на поставување или датумот на читање на транспондерот или тетоважата, како и алфанумеричкиот
код кој е прикажан на транспондерот или тетоважата;

4 септември 2015

2) името, видот, расата, полот, бојата, датумот на
раѓање посочен од сопственикот, како и сите видливи
или препознатливи карактеристики или особини на домашниот миленик;
3) името и инфомациите за контакт на сопственикот;
4) името, информациите за контакт и потписот на
овластениот ветеринар кој го врши издавањето или го
пополнува документот за идентификација;
5) потписот на сопственикот;
6) детални податоци за вакцинацијата против беснило;
7) датумот на земање на примерок од крв за тестот
за титрација на антитела против беснило;
8) исполнување на сите превентивни здравствени
мерки во однос на болести или зарази, различни од
беснило и
9) други релевантни информации во врска со здравствената состојба на миленикот.
(6) Пасошот треба да биде нумериран во дното на
секоја страна при што на првата страна се внесува бројот на страната и вкупниот број на страни, секоја направена исправка треба да бидат заверени со потпис и
факсимил од овластеното ветеринарно друштво кое го
издало пасошот.
(7) Изгледот и податоците на пасошот се дадени во
Прилогот кој е составен дел на овој правилник.
(8) Пасошот го издава овластениот ветеринар откако:
1) потврдил дека домашниот миленик е означен во
согласност со член 4 од овој правилник;
2) ги пополнил прописно соодветните полиња во
ветеринарно - здравствениот сертификат за некомерцијално движење во Република Македонија и
3) сопственикот го потпишал документот за идентификација.
(9) Откако овластениот ветеринар потврдил дека
миленикот е означен во согласност со член 4 од овој
правилник, ги пополнува соодветните полиња на документот за идентификација со информациите наведени
во став (5) точки 4), 6), 7) и 8) на овој член и на тој начин се потврдува исполнувањето на условите утврдени
во член 4 став (1) точки 2) и 4) од Правилникот за начинот и постапката за транзит, начинот и постапката на
проверките и прегледот на пратките во транзит и начинот и постапката за увоз на домашни миленици, и таму
каде што е применливо исполнување на условите утврдени во член 4 став (1) точка 3) од Правилникот за
начинот и постапката за транзит, начинот и постапката
на проверките и прегледот на пратките во транзит и начинот и постапката за увоз на домашни миленици, освен во случајот на отстапувањето утврдено во член 6
од Правилникот за начинот и постапката за транзит,
начинот и постапката на проверките и прегледот на
пратките во транзит и начинот и постапката за увоз на
домашни миленици.“
Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот дел од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-2329/3
21 август 2015 година
Скопје

Директор на
Агенција за храна и
ветеринарство,
м-р Зоран Поповски, с.р.
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4417.
Во согласност со член 88 став (10) и член 92 став
(5) од Законот за ветеринарно здравство (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11,
136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и
ветеринарство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ТРАНЗИТ,
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ПРОВЕРКИТЕ И
ПРЕГЛЕДОТ НА ПРАТКИТЕ ВО ТРАНЗИТ И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ НА ДОМАШНИ
МИЛЕНИЦИ (*)
Член 1
Предмет
Со овој правилник се пропишуваат начинот и постапката за транзит, начинот и постапката на проверките и прегледот на пратките во транзит и начинот и постапката за увоз на домашни миленици.
Член 2
Дефиниции
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следново значење:
1) “некомерцијално движење” е било кое движење,
вклучително и увоз, извоз и транзит, кое нема за цел
продавање или пренос на сопствеништво на домашен
миленик;
2) “домашен миленик” е животно од одреден вид
наведен во Прилог I кој е составен дел на овој правилник, кое го придружува сопственикот или овластеното
лице за време на некомерцијалното движење и кое останува за време на таквото некомерцијално движење
под одговорност на сопственикот или овластеното
лице;
3) “сопственик” е физичко лице наведено како сопственик во документ за идентификација;
4) “овластено лице” е било кое физичко лице кое
има овластување во пишана форма од сопственикот да
спроведува некомерцијално движење на домашно милениче во име на сопственикот;
5) “надлежен орган” е царински службеник или
официјален ветеринар;
6) “место за влез на патници” значи било кое место
одредено од страна на Владата на Република Македонија за вршење на контролите утврдени во член 12 став
(1) од овој правилник.
(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ)
бр. 576/2013 на Европскиот Парламент и на Советот на 12 јуни
2013 година за некомерцијално движење на домашни миленици и
ја поништува Регулатива (ЕЗ) бр. 998/2003 (CELEX бр.
32013R0576) и Регулативата на Комисијата за спроведување (ЕУ)
бр. 577/2013 на 28 јуни 2013 за моделот на документи за идентификација за некомерцијално движење на кучиња, мачки и феретки, воспоставувањето на листа на територии и трети земји и
форматот, изгледот и јазичните барања на декларациите со кои се
потврдува усогласеноста со некои услови обезбедени во Регулативата (ЕУ) бр. 576/2013 на Европскиот парламент и на Советот
(CELEX бр. 32013R0577).

Член 3
Максимален број на домашни миленици
(1) Максималниот број на домашни миленици за
видовите наведени во Прилог I дел А од овој правилник кои може да го придружуваат сопственикот или
овластеното лице за време на некомерцијално движење
е пет.
(2) По исклучок од став (1) на овој член максималниот број на домашни миленици од став (1) на овој
член може да се надмине доколку:
1) некомерцијалното движење е со цел учество во
натпревари, изложби, спортски настани или тренинг за
такви настани;
2) сопственикот или овластеното лице поднесе
писмен доказ дека домашните миленици се регистрирани да присуствуваат на настан наведен во точка 1) од
овој став или се регистрирани во здружение кое организира таков настан и
3) домашните миленици се постари од шест месеци.
(3) Надлежниот орган може да преземе проверки на
лице место со цел да се провери веродостојноста на информациите дадени согласно став (2) точка 2) на овој
член.
(4) Доколку максималниот број на домашни миленици од став (1) на овој член е надминат и барањата од
став (2) на овој член не се исполнети, за домашните
миленици треба да бидат исполнети ветеринарно
здравствените барања утврдени во Законот за ветеринарно здравство, за соодветните видови, и овие животни подлежат на ветеринарни проверки утврдени во
Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листи на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење проверка и преглед при увоз и
транзит на пратка со живи животни, аквакулура и производи од животинско потекло(*1).
(5) Со цел да се спречи комерцијално движење на
домашни миленици од видовите од Прилог I дел Б од
овој правилник, кое се претставува како некомерцијално движење, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата),
согласно член 10-а од Законот за ветеринарно здравство, може да го утврди максималниот број на домашни миленици од видовите наведени во Прилог I дел Б
од овој правилник кои може да го придружуваат сопственикот или овластеното лице за време на некомерцијално движење.
Член 4
Барања кои се применуваат за некомерцијално движење на домашни миленици од видовите од Прилог
I дел А
(1) Домашните миленици од видовите од Прилог I
дел А од овој правилник за да се внесат во Република
Македонија треба:
1) да се означени со вметнување на микрочип во
согласност со Правилникот за идентификација и регистрација на домашни миленици, или со јасно читлива
тетоважа ставена пред 3-ти јули, 2011-та година;
2) да имаат примено вакцина против беснило во
согласност со спецификациите наведени во Правилникот за начинот и постапката за пријавување на беснило
кај домашни и диви животни и мерки кои треба да се
преземат за сузбивање и искоренување на беснилото;
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3) да бидат подложени на тест за беснило со титрација на антитела во согласност со спецификациите наведени во Правилникот за начинот и постапката за
пријава на појава на беснило кај домашни и диви животни и мерките за спречување и искоренување на беснилото;
4) да ги исполнуваат сите превентивни здравствени
мерки за болести или инфекции, различни од беснило.
5) да се придружени од документ за идентификација (пасош за земјите од Прилог II дел А кој е составен
дел на овој правилник и ветеринарно здравствен сертификат од член 10 од овој правилник за земјите од Прилог II дел Б од овој правилник) пополнет и издаден во
согласност со член 10 или 11 од овој правилник и
6) да бидат внесени во Република Македонија преку место за влез на патници.
(2) По исклучок од став (1) точка 6) од овој член регистрирани воени кучиња и кучиња за потрага и спасување може да влезат преку место на влез различно од
место за влез за патници доколку:
а) сопственикот или овластеното лице претходно
доставил барање за издавање на дозвола и Агенцијата
има дадено таква дозвола и
б) кучињата се подложени на проверки во согласност со член 12 став (2) од овој правилник на место одредено за таа цел од страна на надлежниот орган.
Член 5
Отстапување од барањата за вакцинација против
беснило за млади домашни миленици од Прилог I
дел А
(1) По исклучок од член 4 став (1) точка 2) на овој
правилник, надлежниот орган може да дозволи некомерцијално движење на домашни миленици од Прилог
I дел А од овој правилник, од одредени земји, доколку:
1) не се постари од 12 недели и немаат примено
вакцина против беснило или
2) се на возраст помеѓу 12 и 16 недели и имаат примено вакцина против беснило, но се‟ уште не ги исполнуваат барањата за валидност.
(2) Надлежниот орган може да дозволи некомерцијално движење на домашни миленици од Прилог I дел
А од овој правилник од став (1) на овој член доколку:
1) сопственикот или овластеното лице обезбеди
потпишана изјава, која е дадена во Прилог IV дел 1 кој
е составен дел на овој правилник, дека од раѓање па сe‟
до моментот на некомерцијалното движење домашните
миленици немале контакт со диви животни од видови
кои се приемчиви на беснило или
2) домашните миленици се придружени од мајката,
од која тие се‟ уште зависат, и документ за идентификација кој ја придружува мајката од кој може да се утврди дека пред нивното раѓање мајката примила вакцина против беснило која е во согласност со барањата за
валидност.
Член 6
Отстапување од барањата за вршење тест за титрација со антитела за домашни миленици од Прилог I
дел А
По исклучок од член 4 став (1) точка 3) на овој правилник надлежниот орган може да дозволи некомерцијално движење на домашни миленици од Прилог I дел
А од овој правилник, кои не се подложени на тест за
беснило со титрација на антитела доколку животното:
1) се движи директно од земја наведена во Прилог
II дел А или дел Б од овој правилник;

2) претходно престојувало единствено во земја наведена во Прилог II дел А или дел Б од овој правилник
или
3) после транзит низ земја која не е наведена во
Прилог II дел А или дел Б од овој правилник, доколку
сопственикот или овластеното лице обезбеди потпишана изјава, која е дадена во Прилог IV дел 2 од овој правилник, дека за време на транзитот домашните миленици немале никаков контакт со животни од видот кој е
приемчив на беснило и остануваат обезбедени во превозно средство или во периметарот на меѓународниот
аеродром.
Член 7
Територии и трети земји од кои се врши некомерцијално движење на домашни миленици
(1) Листата на територии и трети земји од кои се
врши некомерцијално движење на домашни миленици
од Прилог I Дел А од овој правилник, е дадена во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит,
листи на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,
формата и содржината на ветеринарно-здравствениот
сертификат или други документи што ја придружуваат
пратката со живи животни, аквакултура и производи од
животинско потекло, како и начинот и постапката на
вршење проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакулура и производи од животинско потекло.
(2) За да се впише во Листата на територии и трети
земји од кои се врши некомерцијално движење на домашни миленици од Прилог I Дел А од овој правилник
треба да:
1) се демонстрира дека се применуваат правила, чија содржина и ефект се исти како наведените во член 4,
5, 6, 12, 13, 14 и 15 од овој правилник или
2) ги исполнуваат следните барања:
1) надлежните органи задолжително се известуваат
за случаи на беснило;
2) воведен е ефикасен систем за надзор на беснило
кој фукционира најмалку две години пред поднесувањето на барањето, чиј минимален услов е присуство
на тековна програма за рано откривање за да се осигура истрага и пријавување на животни кај кои постои
сомневање дека се заразени со беснило;
3) структурата и организацијата на ветеринарните
служби и службите за контрола и овластувањата на
таквите служби, надзорот на кој се подложени и средствата кои им се на располагање, вклучително и капацитетот на персоналот и лабораторијата се доволни за
да:
а) ефективно се примени и да се спроведе националното законодавство за некомерцијално движење на
домашни миленици и
б) се гарантира валидноста на документот за идентификација во формат даден во член 11 од овој правилник и издаден во согласност со член 12 од овој правилник;
4) воведени се правила за спречување и контрола на
беснило и спроведени се ефективно за да се минимизира ризикот од инфицирање на домашни миленици, влучително и правила за увоз на домашни миленици од
други земји или територии, и таму каде што е соодветно за:
а) контрола на популациите на кучиња и мачки
скитници;
б) вакцинација на домашни миленици против беснило, особено каде што е утврдено присуство на беснило кај лилјаци-вампири и

Стр. 106 - Бр. 153

4 септември 2015

Директорот на Агенцијата, согласно член 10-а од
Законот за ветеринарно здравство, може да воспостави
листа на трети земји и територии од нив кои имаат демонстрирано дека за домашни миленици од видовите
наведени во Прилог I дел Б од овој правилник, важат
правилата чија содржина и ефект се исти со наведените
во член 8, 9, 12, 13, 14 и 15 од овој правилник.

(2) Ветеринарно - здравствениот сертификат од
став (1) на овој член ги содржи следните информации:
1) местото на транспондерот или тетоважата и датумот на примена или датумот на читање на транспондерот или тетоважата, како и алфанумеричкиот код кој е
прикажан на транспондерот или тетоважата;
2) видот, расата, датумот на раѓање како што се наведени од страна на сопственикот, полот и бојата на
домашното милениче;
3) единствениот референтен број на сертификат;
4) името и информациите за контакт на сопственикот или овластеното лице;
5) името, информациите за контакт и потписот на
официјалниот или овластен ветеринар кој го издава документот за идентификација;
6) детални податоци од вакцинцијата против беснило;
7) датумот на земање примерок од крв за тестот за
беснило со титрација на антитела;
8) исполнување на сите превентивни здравствени
мерки за болести или инфекции, различни од беснило;
9) името и потписот на претставникот на надлежниот орган кој го дава одобрувањето;
10) името, потписот и информациите за контакт на
претставникот на надлежниот орган кој ги извршува
проверките наведени во член 12 од Правилникот за барањата за некомерцијално движење на домашни миленици и датумот на овие проверки и
11) други релевантни информации во врска со
здравствениот статус на домашниот миленик.
(3) Писмена декларација потпишана од страна на
сопственикот или овластеното лице која потврдува дека движењето на домашните миленици во Република
Македонија е некомерцијално движење, е дел од документот за идентификација од член 4 точка 5) од овој
правилник.
(4) Документот за идентификација од член 4 точка
5) од овој правилник го издава официјалниот ветеринар од трета земја на потекло врз основа на придружната документација, или од страна на овластен ветеринар и последователно одобрен од страна на надлежниот орган од третата земја на потекло, откако ветеринарот кој го врши издавањето:
1) потврди дека домашното милениче е обележано
во согласност со член 4 од овој правилник и
2) соодветно ги пополни релевантните полиња на
ветеринарно – здравствениот сертификат со информации од став (2) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) на овој
член, и со тоа се заверува исполнувањето на барањата
наведени во член 4 став (1) точка 1) на овој правилник,
и доколку е применливо барањето од член 4 став (1)
точки 2), 3) и 4) на овој правилник.

Член 10

Член 11

Ветеринарно - здравствен сертификат за некомерцијален движење во Република Македонија на кучиња, мачки и феретки

Отстапување за некомерцијално движење на
домашни миленици во Република Македонија

в) контрола и искоренување на беснило кај диви
животни и
5) на сила се правилата за лиценцирање и маркетинг на вакцини против беснило.
Член 8
Барања кои се применуваат за некомерцијално движење на домашни миленици од видот наведен во
Прилог I дел Б
Некомерцијално движење на домашни миленици од
видовите од Прилог I дел Б од овој правилник од трета
земја или територија на трета земја се врши во согласност со Правилникот за начинот и постапката за увоз и
транзит, листи на трети земји од кои е одобрен увоз и
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја
придружуваат пратката со живи животни, аквакултура
и производи од животинско потекло, како и начинот и
постапката на вршење проверка и преглед при увоз и
транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, и доколку:
1) се означени и опишани според барањата одредени во Правилникот за начинот и постапката за увоз и
транзит, листи на трети земји од кои е одобрен увоз и
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја
придружуваат пратката со живи животни, аквакултура
и производи од животинско потекло, како и начинот и
постапката на вршење проверка и преглед при увоз и
транзит на пратка со живи животни, аквакулура и производи од животинско потекло,
2) ги исполнуваат сите превентивни здравствени
мерки за болести или зарази, различни од беснило,
3) се придружени од документ за идентификација
во форма на здравствен сертификат за животни прописно пополнет и издаден во согласност со член 14
став (2) на овој правилник и
4) влегуваат во Република Македонија преку гранично инспекциско место.
Член 9
Листа на територии и трети земји

(1) Ветеринарно - здравствениот сертификат за некомерцијално движење во Република Македонија од член 4
став (1) точка 5) на овој правилник треба да биде:
1) изготвен во согласност со моделот наведен во
Прилог III Дел 1 кој е составен дела на овој правилник;
2) пополнет и издаден во согласност со објаснувањата наведени во Прилог III Дел 2 од овој правилник и
3) надополнет со писмена изјава наведена во член
11 став (3) од овој правилник, која се изготвува во согласност со моделот наведен во Прилог III Дел 3 Оддел
А од овој правилник и која ги исполнува дополнителните барања наведени во Прилог III Дел 3 Оддел Б од
овој правилник.

По исклучок од барањата утврдени во членовите 4
и 8 од овој правилник, во исклучителни ситуации може
да се дозволи некомерцијално движење на домашни
миленици, доколку:
1) сопственикот има поднесено претходно барање
за издавање на дозвола и надлежниот орган има дадено
таква дозвола и
2) домашните миленици се изолирани под службен
надзор за периодот потребен за да ги исполнат тие услови кој не надминува шест месеци, и тоа:
(а) на место одобрено од страна на надлежен орган
и
(б) во согласност со условите воспоставени во дозволата.
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Член 12
Проверки на документацијата и идентитетот кои се
вршат во однос на некомерцијалното движење на
домашни миленици во Република Македонија
(1) Со цел да се провери усогласеноста со барањата
утврдени во членовите 4, 5 и 6 од овој правилник, надлежниот орган врши проверки на документацијата и
идентитетот на домашни миленици на местото за влез
на патници за нивно некомерцијално движење во Република Македонија.
(2) Сопственикот или овластеното лице, за време на
влезот во Република Македонија стапува во контакт со
надлежниот орган присутен на местото на влез со цел
да се извршат проверките наведени во став (1) став на
овој член и:
1) го приложува документот за идентификација на
домашниот миленик кој се бара во согласност со овој
правилник што би демонстрирало усогласеност со барањата за такво движење и
2) овозможи да се изврши проверка на домашното
милениче.
Член 13
Постапки на надлежниот орган при транзит и увоз
Надлежниот орган кој ги извршува проверките од
член 12 од овој правилник треба:
1) целосно да е запознаен со барањата утврдени во
членовите 4, 5 и 6 од овој правилник и службените лица кои се претставници на надлежниот орган се соодветно обучени за нивна примена;
2) да води евиденција за целокупниот број на проверки кои се извршени и на случаите на неусогласеност откриени за време на тие проверки и
3) да ги забележува проверките кои се извршени во
релевантното поле во документот за идентификација
таму каде што таквата документација е потребна за
потребите на некомерцијално движење на миленици
кои транзитираат.
Член 14
Активности кои се преземаат во случај на неусогласености откриени за време на проверките наведени
во членовите 12 и 13
(1) Доколку проверките наведени во член 12 од овој
правилник откриваат дека домашното милениче не ги
исполнува барањата утврдени во членовите 4, 5 или 6
од овој правилник, официјален ветеринар или царинскиот службеник по консултација со официјален ветеринар и таму каде што е потребно со сопственикот или
овластеното лице, одлучува да:
1) се врати домашното милениче во својата земја
или територијата на потекло;
2) се изолира домашното милениче под службената
контрола за периодот потребен тоа да ги исполни условите утврдени во членовите 4, 5 или 6 од овој правилник или
3) како крајна мерка кога неговото враќање не е
возможно или кога неговата изолација не е практична,
да се безболно да се успие животното во согласност со
Законот за заштита и благосостојба на животните.
(2) Кога надлежниот орган нема да даде дозвола за
некомерцијално движење на домашни миленици, домашните миленици треба да бидат изолирани под официјален надзор до:

1) нивното враќање во земјата или територијата од
каде е испратено или
2) донесувањето на било која друга административна одлука во врска со тие домашни миленици.
Член 15
Активности за информирање
(1) Агенцијата и обезбедува на јавноста јасни и лесно достапни информации во врска со барањата за
здравјето на животните применливи за некомерцијалното движење на домашни миленици и правилата за
проверки за усогласеност за такво движење, утврдени
во овој правилник.
(2) Информациите од став (1) на овој член особено
треба да го вклучат следното:
1) квалификациите потребни за лица кои ја извршуваат имплантацијата на транспондерот како што е наведено во Правилникот за идентификација и регистрација на домашни миленици;
2) дозволата за отстапување од условот за вакцинација против беснило за млади домашни миленици од
видовите кои припаѓаат на Прилог I дел А од овој правилник како што е предвидено во член 5 од овој правилник;
3) условите кои се применуваат за некомерцијално
движење на домашни миленици во Република Македонија, кои не се во согласност со членовите 4 или 8 од
овој правилник;
4) листа на места за влез на патници, вклучително и
надлежниот орган назначен да ги извршува проверките
предвидени во член 13 од овој правилник;
5) условите кои се применуваат за некомерцијално
движење во Република Македонија на домашни миленици од видовите кои припаѓаат во Прилог I дел Б од
овој правилник, утврдени во член 8 од овој правилник;
6) информации за вакцини против беснило кои надлежниот орган на Република Македонија ги одобрил за
ставање во промет и особено за соодветниот протокол
за вакцинација.
(3) Агенцијата на својата интернет страна ги објавува информациите од ставот (1) на овој член.
Член 16
Престанок на важење
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот и постапките за увоз и транзит и начинот и постапките за
вршење на проверки и преглед на пратки домашни миленици кои не се наменети за трговија или за пренос на
други лица и се придружени од сопственикот или одговорно лице како и формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат и формата и содржината на пасошот („Службен весник на Република Македонија” број 102/08).
Член 17
Влегување во сила
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-2330/3
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Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
м-р Зоран Поповски, с.р.
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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ“
4418.
Врз основа на членовите 1, 4-б, 4-в,12 став (1),17 ставови (3) и (4) и 18 од Законот за државните награди
(„Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда „8 Септември“, на седницата одржана на 1 септември 2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ" ВО 2015 ГОДИНА, ЗА ЖИВОТНО
ДЕЛО ЗА ИСКЛУЧИТЕЛЕН ПРИДОНЕС ВО РАЗВОЈОТ НА СПОРТОТ, АФИРМАЦИЈАТА И ПРОМОЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МЕЃУНАРОДЕН ПЛАН И ПРИЗНАНИЕ НА
СПОРТИСТИ, ТРЕНЕРИ И СПОРТСКИ РАБОТНИЦИ ЗА ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА
СПОРТОТ
1.Наградата за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоцијата на Република Македонија на меѓународен план се доделува на:
- Лазар Лечиќ.
2.Наградата со која се оддава признание на спортисти, тренери и спортски работници за остварувања во
областа на спортот се доделува на:
- Љупчо Стојчевски,
- Руждија Калач,
- Димче Кичевски и
- Здравко Дејановиќ.
3.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 08 - 4082/2
3 септември 2015 година
Скопје
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