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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1461.
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 ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА
Се прогласува Законот за преземање на акционерските друштва,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 мај 2013 година.
Бр. 07–1954/1
13 мај 2013 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р
ЗАКОН
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ
ДРУШТВА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на Законот
Член 1
(1) Со овој закон се уредува начинот, условите и
постапката за преземање на акционерските друштва,
правата и обврските на учесниците во постапката за
преземање и надзорот над спроведување на постапката
за преземање на акционерските друштва.
(2) За се она што не е уредено со овој закон ќе се
применуваат одредбите од Законот за трговските
друштва и Законот за општата управна постапка.
Поле на примена
Член 2
(1) Одредбите од овој закон се применуваат за хартии од вредност кои котираат на овластена берза и за
хартии од вредност издадени од акционерските друштва со посебни обврски за известување, согласно со Законот за хартии од вредност.
(2) Одредбите од овој закон се применуваат и на акционерските друштва една година од денот кога престанале да ги исполнуваат условите за акционерско
друштво со посебни обврски за известување согласно
со Законот за хартии од вредност или ќе престане да
котира на овластена берза.
(3) При откупот на акциите во сопственост на Република Македонија не се применуваат одредбите од
овој закон.
(4) Под акции во сопственост на Република Македонија, во смисла на овој закон, се подразбираат акциите во трговските друштва запишани по различни основи на Република Македонија, корисниците и единките
корисници на средства од Буџетот на Република Македонија, агенции, фондови, јавни претпријатија и на
други институции и правни лица кои вршат работи од
јавен интерес согласно со закон основани со средства
во државна сопственост.

Дефиниции
Член 3
Одделните изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
1. „Понуда за преземање“ е јавно објавена понуда,
задолжителна или доброволна, упатена до сите иматели на хартии од вредност во целното друштво со цел да
се стекне контрола во целното друштво;
2. „Прифаќач на понудата“ е имател на хартии од
вредност на целното друштво кој ја прифатил понудата
за преземање;
3. „Целно друштво“ е акционерско друштво чии хартии од вредност се предмет на понудата за преземање;
4. „Преземач“ е секое лице кое дава понуда за преземање под услови и на начин определен со овој закон;
5. „Лице“ е домашно или странско правно или физичко лице;
6. „Куповна опција“ е договор или друго правно дело со чија реализација определено лице може на определен датум и по определена цена да се стекне со хартии од вредност во целното друштво;
7. „Термински договор“ е договор за продажба врз
чија основа странката добива хартии од вредност на
целното друштво со право на глас, со датум на реализирање на определен или определив ден или определени или определиви денови во иднина, по однапред договорена цена. За определен или определив ден во иднина се смета денот кој настапува најмалку три дена по
склучувањето на договорот за продажба;
8. „Хартии од вредност“ се акции со право на глас
во целното друштво, хартии од вредност со право на
замена во акции со право на глас и хартии од вредност
кои на имателот му даваат куповна опција;
9. „Овластено правно лице” е брокерска куќа и овластена банка основана во Република Македонија која
има добиено дозвола за работа од Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија (во натамошниот текст: Комисијата), согласно со Законот за хартии
од вредност;
10. „Лица кои дејствуваат заеднички“ се лица кои
соработуваат врз основа на експлицитен или имплицитен, уснен или писмен договор, со цел да постигнат,
односно стекнат или да ја зацврстат контролата над
целното друштво, или да спречат преземачот да реализира успешна понуда за преземање и
11. „Контрола“ е поседување на повеќе од 25% од
акциите со право на глас во целното друштво.
Утврдување на учество во правата на глас
Член 4
(1) Процентот на учество во правата на глас на лице
во целното друштво (во натамошниот текст: учество во
правата на глас) се сметаат правата на глас кои произлегуваат од:
1) хартии од вредност чиј законски имател е тоа лице, во свое име и за своја сметка;
2) хартии од вредност чиј законски имател е друго
лице, во свое име и за сметка на лицето од точката 1 на
овој став;
3) хартии од вредност во сопственост на лица кои
дејствуваат заеднички со лицето од точката 1 на овој
став;
4) хартии од вредност со право на замена во акции
со право на глас на лицата од точките 1, 2 и 3 на овој
став;
5) хартии од вредност кои, врз основа на полномошно од законскиот имател, на лицето од точката 1
на овој став му даваат право да гласа во негово име и
по сопствена процена, односно без упатство за гласање
од законскиот имател;
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6) правни дела кои на лицата од точките 1 и 2 на
овој став му даваат куповна опција и
7) термински договори чии иматели се лицата од
точките 1 и 2 на овој став.
(2) При утврдување на процентот на учество во
правата на глас кои произлегуваат од куповна опција
или термински договор се смета дека имателот на куповната опција веќе се стекнал со хартии од вредност
од целното друштво кои се предмет на правното дело,
односно дека купувачот во терминскиот договор веќе
ги стекнал хартиите од вредност на целното друштво
кои се предмет на терминскиот договор.
(3) Имателите на куповна опција и купувачите во
терминските договори се должни да ја известат Комисијата за секое правно дело, врз чија основа се стекнале
со куповна опција или побарување за предавање на
хартии од вредност од терминскиот договор, најдоцна
третиот ден по денот на склучување на правното дело.
(4) При утврдување на процентот на учество во
правата на глас се земаат предвид:
1) правата на глас од сите акции со право на глас на
целното друштво, вклучително сопствените акции и акциите кај кои остварувањето на правото на глас на другите
акционери е ограничено според овој или друг закон и
2) правата на глас врз основа на куповни опции или
термински договори.
(5) При утврдување на процентот на учество во
правата на глас на друштво за управување со инвестициски фондови, односно друштво за управување со
пензиски фондови во целното друштво, не се сметаат
правата на глас од хартиите од вредност кои го сочинуваат имотот на инвестициски фонд, односно пензиски
фонд со кој управува друштво за управување со инвестициски фондови, односно друштво за управување со
пензиски фондови, само кога тие управуваат исклучиво
во интерес на имателите на удели, односно акции во
инвестицискиот фонд, односно членовите на пензискиот фонд, согласно со закон.
Заедничко дејствување
Член 5
(1) За лица кои дејствуваат заеднички се сметаат:
1) лица кои ги поврзуваат околности во врска со
стекнувањето на хартии од вредност, и тоа:
а) временски период во кој ги стекнувале хартиите
од вредност,
б) начинот на стекнување на хартиите од вредност,
в) процентуално учество во вкупниот број на хартии од вредност што веќе го имаат и
г) процентуално учество на дополнително стекнатите хартии од вредност во вкупниот број на хартии од
вредност во друштвото;
2) членови на органот на управување, односно на
надзорниот одбор на правните лица кои дејствуваат заеднички;
3) членови на органот на управување, односно на
надзорниот одбор на правните лица со тие правни лица;
4) лица кои на собранието на акционери на целното
друштво заедно предлагаат и донесуваат одлуки за чие
донесување како предлагачи имаат потребно мнозинство гласови и
5) лица кои меѓу себе се поврзани како членови на
потесно семејство.
(2) Лица дејствуваат заеднички и кога е исполнет
најмалку еден од следниве услови:
1) директно или индиректно поседува 25% или повеќе од акциите со право на глас на правното лице;
2) директно или индиректно поседува 25% или повеќе од уделите на правното лице;
3) има право да назначува и разрешува мнозинство
членови на органот на управување, односно на надзорниот одбор на другото правно лице, директно или ин-
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директно, вклучувајќи и склучен договор со еден или
повеќе акционери или содружници на другото правно
лице за отстапување или здружување на нивните права
на глас заради остварување на заеднички интереси;
4) има право на управување со деловните и финансиските политики на другото правно лице врз основа
на овластување од актот за основање и
5) има директно или индиректно преовладувачко
влијание врз водењето на работите на друштвото и донесувањето на одлуки.
(3) Во смисла на ставот (1) точка 5 на овој член, за
членови на потесно семејство на поединечно лице се
сметаат брачниот другар или лицето со кое живее во
вонбрачна заедница, дете или посвоено дете, родител
или лица под старателство на тоа физичко лице.
(4) На хартиите од вредност кои ги поседува едно
лице се додаваат и хартиите од вредност на лицата со
кои тоа дејствува заеднички.
(5) За заедничко дејствување не се смета остварувањето на правото на глас врз основа на овластувања дадени од повеќе акционери на еден полномошник во постапка согласно со Законот за трговските друштва,
освен ако тоа претставува прикриен начин на договарање чија цел е стекнување и зацврстување на контролата врз целното друштво.
(6) Комисијата поблиску ги пропишува критериумите за утврдување на заедничко дејствување од ставовите (1), (2) и (5) на овој член.
Реализирање на трансакции со хартии од вредност
Член 6
Купопродажните трансакции на хартиите од вредност врз основа на понуда за преземање не се вршат
преку овластена берза.
Објавување
Член 7
Правните и други дејствија за кои со овој закон е
предвидено објавување, се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“ и најмалку во еден дневен весник што редовно излегува на територијата на
Република Македонија.
Надоместоци
Член 8
Комисијата наплатува надоместоци за издавање
дозвола за понуда за преземање, за издавање решение
за утврдување на успешност на понудата, за извршена
контрола во случај на стекнување на акции спротивно
на овој закон и за извршена контрола за спроведувањето на понудата за преземање.
II. ПОНУДА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
Задолжителна понуда за преземање
Член 9
(1) Лице само или заедно со лицата со кои дејствува
заеднички не смее да стекне повеќе од 25% од хартиите од вредност со право на глас издадени од определено акционерско друштво (во натамошниот текст: контролен праг за преземање) без претходно да даде понуда за преземање.
(2) Понуда за преземање е должнo да даде лице кое
само или заедно со лицата со кои дејствува заеднички
го достигнало контролниот праг на преземање.
(3) Преземач, кој спровел успешна понуда за преземање, може да се стекне со 5% од акциите со право на
глас во рок од две години (во натамошниот текст: до-

14 мај 2013

полнителен праг за преземање). Доколку преземачот во
рокот од две години го достигне дополнителниот праг
за преземање е должен да даде понуда за преземање.
(4) Обврската за давање на понуда за преземање
престанува кога преземачот со успешна понуда за преземање се стекнал со најмалку 75% од акциите со право на глас на целното друштво (во натамошниот текст:
конечен праг на преземање).
(5) Одредбите од овој закон кои се однесуваат на
обврските на преземачот кој ќе го достигне контролниот праг за преземање, соодветно се однесуваат и на
преземачот кој ќе го достигне дополнителниот праг за
преземање.
Доброволна понуда за преземање
Член 10
Доброволна понуда за преземање може да даде лице кое само или заедно со лицата со кои дејствува заеднички не стекнало 25% од хартиите од вредност на
друштвото кои обезбедуваат право на глас, а кое сака
да изврши преземање.
Предмет на понуда за преземање
Член 11
Предмет на понудата за преземање се сите хартии
од вредност на целното друштво, освен хартиите од
вредност чиј имател е преземачот.
Задолжителна понуда за преземање на лица кои
дејствуваат заеднички
Член 12
(1) Во случај на заедничко дејствување, освен заедничка понуда за преземање, понуда за преземање може
да даде секое од лицата кои дејствуваат заеднички, а ќе
се смета дека обврската е исполнета доколку понуда за
преземање даде кое било од лицата кои дејствуваат заеднички.
(2) Цената во понудата за преземање не смее да биде пониска од највисоката цена по која кое било од лицата кои дејствуваат заеднички ги купило хартиите од
вредност во последните 12 месеци пред објавување на
понудата.
(3) Меѓусебните права и обврски на лицата кои
дејствуваат заеднички и кои поднесуваат заедничка понуда се сразмерни со инвестираните средства на секое
од нив во хартиите од вредност, освен ако тие поинаку
не се договорат.
Видови на надоместок во понудата за преземање
Член 13
(1) Во понудата за преземање преземачот може да
понуди надоместок за хартиите од вредност во вид на:
1) пари (во натамошниот текст: парична понуда);
2) други хартии од вредност кои ги исполнуваат условите од членот 15 од овој закон (во натамошниот
текст: понуда со хартии од вредност за замена);
3) дел во хартии од вредност за замена и дел во пари (во натамошниот текст: комбинирана понуда) и
4) хартии од вредност за замена или плаќање на целата сума во пари, така што право на избор ќе имаат
сопствениците на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање (во натамошниот текст: алтернативна понуда).
(2) Во случај на понуда со хартии од вредност за замена преземачот е должен да понуди плаќање во пари,
доколку хартиите од вредност понудени за замена не
ги исполнуваат условите од членот 15 од овој закон.

Бр. 69 - Стр. 5

(3) Во случај на комбинирана понуда преземачот
може да даде и алтернативна понуда, така што правото
на избор се однесува или само на делот од сумата што
се исплатува во пари или само на делот од сумата што
се исплатува во хартии од вредност за замена.
Цена на хартиите од вредност
Член 14
(1) Цената, односно односот на замена на хартиите
од вредност на кои се однесува понудата за преземање
со хартиите од вредност за замена, која ќе ја определи
преземачот во понудата за преземање е еднаква за сите
хартии од вредност од определен род кои се предмет на
понудата за преземање.
(2) Цената во понудата за преземање не смее да биде пониска од највисоката цена по која преземачот или
лицата со кои дејствува заеднички купиле хартии од
вредност во последните 12 месеци пред известувањето
за намерата за преземање согласно со членот 22 став
(1) од овој закон.
(3) Доколку цената од ставот (2) на овој член е пониска од просечната цена на хартиите од вредност постигната на овластена берза во последните 12 месеци
пред известувањето за намерата за преземање согласно со членот 22 став (1) од овој закон, преземачот е
должен да ја понуди најмалку просечната цена постигната на овластена берза.
(4) Доколку со хартиите од вредност кои се предмет
на понудата за преземање не е тргувано во последните
12 месеци пред известувањето за намерата за преземање согласно со членот 22 став (1) од овој закон, преземачот е должен да понуди цена најмалку во висина на
проценетата вредност на хартиите од вредност утврдена од страна на овластен проценител.
(5) Просечната цена на хартиите од вредност постигната на овластена берза се пресметува како проста
аритметичка средина на дневните пондерирани просечни цени постигнати на овластената берза.
(6) Преземачот кој во период од една година по
истекот на рокот за прифаќање на понудата за преземање која била успешна се стекне со хартии од вредност
по цена која е повисока од цената во таа понуда, е должен на прифаќачите на понудата да им ја доплати разликата во цената во пари, во рок од осум дена од стекнувањето на новите хартии од вредност. Доколку преземачот не ја доплати разликата во цената во предвидениот рок на него соодветно се применуваат одредбите
од членот 60 од овој закон.
(7) Ако преземачот во понудата за преземање нуди
хартии од вредност за замена во сооднос според кој на
прифаќачот на понудата не му следува цел број на хартии од вредност за замена, преземачот е должен на прифаќачот на понудата да му понуди исплата на разликата
во пари (во натамошниот текст: разлика во цена).
Хартии од вредност за замена
Член 15
(1) Како хартии од вредност за замена преземачот
во понудата за преземање може да понуди само:
1) веќе издадени акции, односно обврзници кои котираат на официјалниот пазар на берзата или акции на
странски претпријатија кои котираат на берза која е поврзана со овластена берза на Република Македонија
и/или
2) акции, односно обврзници кои преземачот првпат ги издава заради преземање и кои се од ист род и
вид како веќе издадените акции и обврзници од точката 1 на овој став.
(2) Комисијата пропишува подетални услови кои
треба да ги исполнат хартиите од вредност за замена од
аспект на карактеристиките на тие хартии од вредност.
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(3) При издавање на хартии од вредност за замена
од ставот (1) точка 2 на овој член за зголемување на основната главнина на преземачот се применуваат одредбите од Законот за трговските друштва за зголемување
на основната главнина на акционерско друштво.
(4) При издавање на хартиите од вредност од ставот
(1) точка 2 на овој член не се применуваат одредбите
од Законот за хартии од вредност за јавна понуда на
хартии од вредност.
(5) Кога преземачот во понудата за преземање нуди
хартии од вредност за замена од ставот (1) точка 2 на
овој член, со издавањето на дозвола за таа понуда за преземање се смета дека Комисијата издала и одобрение за
јавна понуда на тие хартии од вредност за замена.
Елементи на понудата за преземање
Член 16
(1) Понудата за преземање особено ги содржи следниве елементи:
1) хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање;
2) јасна и недвосмислена изјава дека понудата се
однесува на сите акционери кои поседуваат хартии од
вредност издадени од целното друштво, како и дека
преземачот се обврзува да ја купи секоја хартија од
вредност во согласност со пропишаните и објавените
услови;
3) цената по која преземачот се обврзува да ги откупи хартиите од вредност;
4) рокот и начинот на плаќање на хартиите од вредност за кои е дадена понудата за преземање и
5) датумот на започнување и датумот на завршување на рокот за прифаќање на понудата за преземање од
страна на сопствениците на хартиите од вредност.
(2) Кога преземачот со понудата за преземање нуди
хартии од вредност за замена од членот 15 став (1) точка 1 од овој закон, понудата за преземање покрај елементите од ставот (1) на овој член содржи и точно
определен однос за замена за хартиите од вредност за
замена, нивниот род, како и нивната последна пазарна
цена пред објавувањето на понудата за преземање, а
доколку со хартиите не се тргувало се наведува проценетата вредност на хартиите утврдена од страна на овластен проценител.
(3) Кога преземачот со понудата за преземање нуди
хартии од вредност за замена од членот 15 став (1) точка 2 од овој закон понудата за преземање покрај елементите од ставот (1) на овој член ја содржи и емисиската вредност на хартиите од вредност.
(4) Понудата за преземање не смее да содржи други
услови, освен условите за раскинување од членот 17 од
овој закон и за одложување од членот 30 од овој закон.
Услови за раскинување на понудата за преземање
Член 17
(1) Ако за стекнување на хартиите од вредност кои
се предмет на понудата за преземање, покрај дозволата
од членот 31 став (1) од овој закон, е потребна и претходна дозвола или претходна согласност на друг надлежен орган, понудата за преземање мора да содржи услов за раскинување, доколку надлежниот орган до
истекот на рокот за прифаќање на таа понуда:
1) не ја издаде дозволата или согласноста;
2) го одбие издавањето на дозволата или согласноста или
3) издаде дозвола или согласност за стекнување на
помала количина на хартии од вредност од количината
која преземачот веќе ја поседува или за која дал изјава
за прифаќање на понудата за преземање.
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(2) Ако предмет на понудата за преземање се нови
хартии од вредност за замена, понудата мора да содржи и услов за раскинување кој настапува кај:
1) сите нови хартии од вредност за замена, ако преземачот во рок од два работни дена од истекот на рокот
за прифаќање на понудата за преземање не ги предаде
хартиите од вредност од членот 15 став (1) од овој закон за регистрирање во овластениот депозитар;
2) нови акции за замена, доколку собранието на акционери на издавачот до истекот на рокот за прифаќање на понудата не усвои соодветна одлука за зголемување на основната главнина и
3) нови хартии од вредност за замена кои не се акции, ако органот на управување на издавачот до истекот на рокот за прифаќање на понудата не усвои соодветна одлука за издавање на тие хартии од вредност.
(3) Во случај на исполнување на условите за раскинување од ставовите (1) и (2) на овој член, сите изјави
дадени со цел за прифаќање на понуда за преземање ќе
се сметаат за неважечки.
Праг на успешност на понудата
Член 18
(1) Со понудата за преземање преземачот може да
утврди праг на успешност, односно најмалата количина која треба да биде прифатена за понудата за преземање да се смета за успешна.
(2) Кога прагот на успешност од ставот (1) на овој
член ќе се постигне, преземачот е должен тоа да го објави наредниот работен ден.
(3) Ако прагот на успешност се исполни во последните 14 дена од рокот за прифаќање на понудата, рокот
се продолжува за дополнителни 14 дена, но најмногу
до истекот на крајниот рок.
Исклучоци од обврската за давање понуда
за преземање
Член 19
(1) Лицето кое го достигнало контролниот, односно
дополнителниот праг на преземање, не е должно да даде понуда за преземање, ако прагот на преземање го
достигнало со стекнување на хартии од вредност:
1) заради замена за хартии од вредност на правно
лице кое поради спојувањето или поделбата престанало да постои;
2) во стечајна постапка кога лицето се јавува како
стечаен доверител;
3) при промена на правниот облик на трговското
друштво;
4) при присоединување на трговски друштва, под
услов само едно од друштвата кои учествуваат во постапката на присоединување да поседува акции во акционерското друштво за кое е исполнет условот на овој
закон за објавување на понуда за преземање;
5) при зголемување на основната главнина со емисија за познат купувач, откако собранието на акционери одобрило дека тоа лице може да стекне хартии од
вредност во износ кој го надминува условот на овој закон за давање понуда за преземање;
6) по основ на непаричен влог при основање или зголемување на основната главнина на друштвото и доколку станува збор за друштва во рамките на иста група;
7) врз основа на извршна судска одлука;
8) врз основа на наследство или преку поделба на
имот стекнат во брак или вонбрачна заедница;
9) при извршување на обезбедување, во случај кога
како обезбедување се дадени тие хартии од вредност;
10) во замена за исплата на дивиденда, откако собранието на акционери одобрило дека тоа лице може да
стекне хартии од вредност во износ кој го надминува условот на овој закон за давање понуда за преземање;
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11) по извршена понуда за преземање од страна на
преземач со кој дејствувало заеднички во текот на понудата за преземање или доколку преносот е извршен
меѓу друштва поврзани во група и
12) со пренос меѓу лица кои дејствуваат заеднички
по извршена понуда за преземање од страна на преземач со кој дејствувало заеднички во текот на понудата
за преземање, при што не се менува учеството во правата на глас на лицата кои дејствуваат заеднички.
(2) Лице кое го достигнало прагот за преземање, не
е должно да даде понуда за преземање ако прагот за
преземање го достигнало поради намалување на основната главнина на друштвото со повлекување на акции,
извршено врз основа на одлука на собранието согласно
со Законот за трговските друштва.
(3) За лице кое нема обврска да даде понуда за преземање согласно со ставовите (1) и (2) на овој член, обврската да даде понуда за преземање настанува со првото натамошно стекнување на хартии од вредност на
целното друштво, освен ако повеќе не го достигнува
прагот за преземање.
(4) За настапувањето на околностите од ставовите
(1) и (2) на овој член лицето кое нема обврска да даде
понуда за преземање е должно во рок од три работни
дена за тоа да ја извести Комисијата, освен во случај од
ставот (1) точка 7 на овој член, кога мора да ја извести
Комисијата веднаш по стекнувањето со хартиите од
вредност.
Член 20
Понуда за преземање дава овластено правно лице
во име и за сметка на преземачот.
III. ПОСТАПКА ВО ВРСКА СО ПОНУДАТА
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
Општи одредби за понудата за преземање
Член 21
(1) Сите акционери на целното друштво се рамноправни во постапката за преземање.
(2) Акционерите на целното друштво мораат да бидат целосно, точно и навремено информирани за понудата за преземање за да имаат доволно време правилно
да ја оценат понудата, да ги дефинираат своите интереси и да донесат одлука за прифаќање или одбивање на
понудата за преземање.
(3) Органот на управување, односно надзорниот одбор на целното друштво во текот на спроведувањето на
постапката за преземање мора да дејствуваат во најдобар интерес на акционерите на целното друштво.
(4) Органот на управување на целното друштво
подготвува мислење за влијанието на спроведувањето
на понудата врз вработените и деловното работење на
целното друштво и за причините врз основа на кои е
донесено мислењето.
(5) Преземачот и другите лица кои учествуваат во
постапката за преземање не смеат со своето дејствување на пазарот на хартии од вредност да предизвикаат
нарушувања кои како последица би придонеле за вештачко зголемување или намалување на цената на акциите на целното друштво.
(6) Преземачот може да даде понуда за преземање
само откако во целост ќе обезбеди парични средства
или друг вид на надоместок за плаќање на хартиите од
вредност пропишан со членот 13 од овој закон.
Намера за преземање
Член 22
(1) Преземачот е должен за својата намера за преземање да ја извести Комисијата, органот на управување
на целното друштво, овластената берза и Комисија за
заштита на конкуренцијата и да ја објави намерата во
рок од еден работен ден по известувањето.

(2) За намерата за преземање органот на управување на целното друштво и преземачот се должни веднаш да ги известат претставниците на вработените, а
ако нема такви, тогаш вработените.
(3) Овластената берза е должна намерата за преземање да ја објави на својата интернет страница во рок
од еден работен ден од денот кога ќе го добие известувањето од ставот (1) на овој член.
(4) Преземачот кој го достигнал контролниот праг
за преземање е должен да ги исполни обврските од ставот (1) на овој член во рок од три работни дена од денот на достигнувањето на тој праг.
Известување за договори со преземачот
Член 23
По приемот на известувањето за намерата од членот 22 став (1) од овој закон, органот на управување
на целното друштво е должен во рок од три работни
дена да ја извести Комисијата за постоење на договори
или преговори со преземачот или за тоа дека такви договори или преговори не постојат.
Изјава за намера за преземање
Член 24
(1) Комисијата може да бара од лицето за кое може
да се заклучи дека има намера да изврши преземање,
во рок од 24 часа од приемот на барањето од страна на
Комисијата да даде недвосмислена изјава дали има намера да даде понуда за преземање, ако врз основа на
условите на пазарот на хартии од вредност може да се
заклучи дека определено лице или лица, имаат намера
да извршат преземање, а особено доколку:
1) меѓу целното друштво и лицето/лицата од овој
став постојат преговори за преземање;
2) бројот на тргувањата и цената на хартијата од
вредност на целното друштво на организираниот пазар
значително порасне и од тоа може да се заклучи дека
ќе дојде до понуда за преземање и
3) органот на управување на преземачот донел одлука за утврдување на цената во понудата за преземање
која сé уште не е објавена.
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член Комисијата може од органот на управување на целното друштво да бара, во рок од 24 часа од приемот на барањето
на Комисијата, да даде недвосмислена изјава дали е запознаен со планираната понуда за преземање.
(3) Изјавите од ставовите (1) и (2) на овој член лицето од ставот (1) на овој член, односно органот на
управување од ставот (2) на овој член, веднаш ги објавува.
Откажување од намерата за преземање
Член 25
Ако преземачот по известувањето кое го дал согласно со членот 22 од овој закон се откаже од намерата
за преземање, не може да даде нова понуда пред истекот на една година од денот на откажувањето на намерата.
Проспект
Член 26
(1) Преземачот до Комисијата доставува барање за
добивање дозвола за понуда за преземање и документ
за давање понуда (во натамошниот текст: проспект)
најдоцна 30 дена, но не помалку од десет дена по објавувањето на намерата од членот 22 став (1) од овој закон.
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(2) Проспектот ги содржи податоците кои се неопходни на сопствениците на хартии од вредност да им
овозможат да донесат одлука во врска со прифаќање на
понудата за преземање, а особено:
1) лично име и адреса, односно фирма и седиште на
преземачот;
2) податоци за целното друштво;
3) податоци за друштвата кои во врска со понудата
за преземање дејствуваат во свое име и за сметка на
преземачот;
4) податоци за лицата кои дејствуваат заеднички со
преземачот и за начинот на нивното заедничко дејствување;
5) податоци за процентуалното учество и видот на
хартиите од вредност, како и учеството во правата на
глас кои преземачот при објавувањето на понудата за
преземање веќе ги има во целното друштво;
6) елементите на понудата за преземање од членот
16 ставови (1), (2) и (3) од овој закон;
7) податоци за роковите и начинот на исполнување
на обврските на преземачот кои ќе настанат со прифаќање на понудата за преземање;
8) условите за повлекување на понудата за преземање;
9) условите за раскинување, доколку понудата за
преземање е дадена со услови за раскинување од членот 17 од овој закон;
10) во случај кога преземачот определил праг за успешност на понудата за преземање, најнискиот процент од сите хартии од вредност на целното друштво
кои преземачот, заедно со хартиите од вредност кои веќе ги поседува, треба да го стекне врз основа на понудата за преземање за таа да биде успешна;
11) податоци за начинот на депонирање на паричниот износ, односно банкарската гаранција и начинот
на плаќање на цената на прифаќачите на понудата за
преземање;
12) рок за прифаќање на понудата и
13) целта на понудата за преземање, односно намерата и плановите на преземачот во врска со идното работење на целното друштво, политиката за заштитата
на работните места на вработените и органите на управување, вклучувајќи и податок за секоја измена на условите за вработување, како и стратешки план за целното друштво.
(3) Кога преземачот во понудата за преземање нуди
хартии од вредност за замена, проспектот мора да содржи и:
1) податоци за издавачот на хартиите од вредност
кои се нудат за замена;
2) последна пазарна цена на хартиите од вредност
за замена пред објавувањето на проспектот, како и нивната книговодствена вредност;
3) права и обврски на имателот кои произлегуваат
од хартиите од вредност за замена;
4) начинот и постапката за пренос на понудените
хартии од вредност за замена;
5) доколку понудените хартии од вредност за замена се веќе издадени, податоци од проспектот за котација на берзата за хартиите од вредност и
6) доколку понудените хартии од вредност за замена сé уште не се издадени, постапката за издавање на
хартиите од вредност.
(4) Комисијата подетално ја пропишува содржината
на проспектот.
Одговорност за точност на проспектот
Член 27
(1) Ако во проспектот се наведени невистинити информации, лицата кои го издале проспектот, односно
учествувале при изработката на проспектот, солидарно
се одговорни за штетата пред имателите на хартиите од
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вредност на кои се однесува понудата за преземање,
доколку знаеле или морале да знаат за невистинитоста
на податоците.
(2) Лицата од ставот (1) на овој член одговараат за
штета и ако во проспектот не се наведени значајни податоци кои би можеле да влијаат врз одлуката на имателот на хартии од вредност во врска со прифаќањето
на понуда за преземање.
(3) Комисијата не одговара за веродостојноста, потполноста и точноста на податоците содржани во проспектот.
Достапност на проспектот
Член 28
(1) Преземачот е должен проспектот и понудата за
преземање за која Комисијата претходно му издала
дозвола да ги објави веднаш по приемот на дозволата
од Комисијата, но не подоцна од еден работен ден. Понудата за преземање се објавува и на веб страницата на
овластената берза.
(2) Преземачот е должен проспектот истовремено
со неговото објавување да го достави до:
1) органот на управување на целното друштво;
2) Комисијата за заштита на конкуренцијата;
3) овластениот депозитар и
4) сите овластени правни лица.
(3) Овластените правни лица се должни да обезбедат проспектот да им е на располагање бесплатно на
сите иматели на хартии од вредност издадени од целното друштво, а на барање на имателот да му обезбедат
бесплатен примерок.
(4) Органот на управување на целното друштво и
преземачот се должни на претставниците на вработените, а доколку такви нема, тогаш на вработените веднаш и бесплатно да им достават примерок од проспектот.
Измена на понудата за преземање
Член 29
(1) Преземачот може да ја измени понудата за преземање која веќе е објавена, ако:
1) понуди повисока цена или поповолен однос за
замена или
2) определи понизок праг на успешност, доколку
преземачот има определено праг на успешност во понудата за преземање.
(2) Преземачот може да ја измени понудата за преземање најдоцна 14 дена пред истекот на рокот за нејзино прифаќање.
(3) Најдоцна 14 дена пред истекот на рокот за прифаќање на понудата преземачот кој сака да ја измени
понудата е должен да ги исполни следниве обврски:
1) да ја објави измената на понудата за преземање;
2) ако ја промени понудата за преземање така што
ќе понуди повисока цена да депонира дополнителен износ во висина на разликата меѓу изменетата и претходната цена на начин определен во членот 34 од овој закон;
3) ако ја измени понудата за преземање во која нуди хартии од вредност за замена, така што ќе понуди
поповолен однос за замена да депонира дополнително
количество на тие хартии од вредност на начин определен во членот 35 од овој закон;
4) за промената на понудата за преземање и за исполнувањето на обврските од точките 2 и 3 на овој
став, пред нејзиното објавување да ги извести Комисијата и овластениот депозитар.
(4) Доколку преземачот не ги исполни обврските од
ставот (3) на овој член изменетата понуда за преземање
нема да има правно дејство.
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(5) Ако преземачот ја измени понудата за преземање се смета дека и лицата кои ја прифатиле понудата за
преземање пред објавување на измената ја прифатиле и
изменетата понуда за преземање.
Рокови за прифаќање на понудата за преземање
Член 30
(1) Крајниот рок за прифаќање на понудата за преземање и евентуалните конкурентски понуди е 60 дена
од денот кога е објавена првата понуда за преземање
(во натамошниот текст: краен рок).
(2) Рокот за прифаќање на понудата за преземање
не смее да биде пократок од 28 и не подолг од 60 дена
од објавувањето на понудата.
(3) Рокот за прифаќање на понудата за преземање
се продолжува во следните случаи и за следниот број
на денови, но најмногу до истекот на крајниот рок, ако:
1) прагот за успешност на понудата за преземање
утврден согласно со членот 18 од овој закон се исполни
во последните 14 дена од рокот за прифаќање на понудата, истиот се продолжува за дополнителни 14 дена;
2) преземачот ја измени понудата за преземање согласно со членот 29 од овој закон, рокот за прифаќање на
понудата за преземање се продолжува за седум дена и
3) е дадена конкурентска понуда за преземање, рокот за прифаќање на понудата за преземање се продолжува до истекот на рокот за прифаќање на конкурентската понуда, доколку тој истекува подоцна, но не подолго од истекот на крајниот рок.
(4) Преземачот е должен да ја објави секоја промена
на роковите за прифаќање на понудата за преземање.
Дозвола за понуда за преземање
Член 31
(1) Преземачот е должен пред објавувањето на понудата за преземање да добие дозвола од Комисијата
(во натамошниот текст: дозвола за понуда за преземање).
(2) Комисијата издава дозвола за понуда за преземање ако се исполнети следниве услови:
1) проспектот е изготвен согласно со членот 26 од
овој закон;
2) понудата за преземање е во согласност со овој закон;
3) преземачот депонирал средства или обезбедил
банкарска гаранција во согласност со членот 34 од овој
закон;
4) хартиите од вредност за замена преземачот ги резервирал на начин определен во членот 35 став (1) од
овој закон, доколку преземачот во понудата за преземање нуди хартии од вредност за замена согласно со членот 15 став (1) точка 1 од овој закон;
5) хартиите од вредност за замена ги исполнуваат
условите од членот 15 ставови (1) и (2) од овој закон;
6) преземачот доставил доказ до Комисијата дека
хартиите од вредност за замена кои се понудени во понудата за преземање не ги дал или не се обврзал да ги
даде во залог или обезбедување;
7) преземачот склучил договор со овластен депозитар согласно со членот 33 од овој закон и
8) има одлука за преземање од надлежен орган, доколку преземач е правно лице.
(3) По барањето за добивање дозвола за понуда за
преземање Комисијата донесува решение најдоцна во
рок од десет работни дена од денот на приемот на
комплетното барање, односно најдоцна во рок од 25 работни дена, доколку се работи за понуда со хартии од
вредност за замена од членот 15 од овој закон.
(4) Против решението на Комисијата може да се изјави жалба во рок од 15 работни дена до Комисијата за
решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од
вредност.
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(5) Жалбата од ставот (4) на овој член не го одлага
извршувањето на решението на Комисијата.
(6) Комисијата ја пропишува документацијата што
се поднесува кон барањето за издавање на дозвола за
понудата за преземање.
Mислење на органот на управување на целното
друштво
Член 32
(1) Органот на управување на целното друштво е
должен да го објави своето мислење во врска со понудата за преземање во рок од десет дена од нејзиното
објавување (во натамошниот текст: мислење за понудата за преземање).
(2) Мислењето за понудата за преземање мора да
содржи:
1) став на органот на управување за влијанието од
спроведувањето на понудата врз интересите на целното
друштво, а особено врз вработените, како и за стратешките планови на преземачот за целното друштво;
2) податоци за постоење на преговори во врска со
понудата за преземање меѓу преземачот и органот на
управување на целното друштво;
3) начинот на кој преземачот го остварува правото
на глас од хартиите кои се веќе во негова сопственост;
4) изјава дали членовите на органот на управување
на целното друштво кои се иматели на хартии од вредност на кои се однесува понудата за преземање имаат
намера да ја прифатат или да ја отфрлат понудата за
преземање и да приложат свое образложение и
5) образложени податоци за последниот ревидиран
годишен извештај на целното друштво со наведување
на книговодствената вредност на хартиите од вредност
на кои се однесува понудата за преземање.
(3) Органот на управување на целното друштво е
должен во рок од пет дена од денот на објавувањето на
понудата да го достави мислењето од ставот (2) на овој
член до претставниците на вработените, а ако такви нема, тогаш до вработените во друштвото. Претставниците на вработените, односно вработените во друштвото, во рок од три работни дена од денот на добивање на
мислењето на органот на управување, може да дадат
свое мислење за понудата за преземање.
(4) Доколку органот на управување на целното
друштво во рокот од ставот (3) на овој член добие мислење од претставниците на вработените, односно од
вработените во друштвото е должен истото да го приложи и објави заедно со своето мислење.
(5) Доколку во мислењето на органот на управување или во мислењето на вработените се наведени невистинити податоци или податоци кои доведуваат во заблуда, лицата кои го дале мислењето или учествувале
при изработката на мислењето, солидарно се одговорни пред имателите на хартиите од вредност на кои се
однесува понудата за преземање за штетата, доколку
знаеле или би морале да знаат за таквата природа на
податоците.
Услуги на овластениот депозитар во врска
со преземањето
Член 33
(1) Преземачот склучува договор со овластениот
депозитар за вршење на услуги во постапката на преземање.
(2) Со договорот од ставот (1) на овој член овластениот депозитар се обврзува да ги изврши сите уписи на
забрани за располагање со хартиите од вредност и уписи на преносот на хартиите од вредност, како и сите
исплати кои треба да се извршат во постапката на преземање.
(3) Овластениот депозитар наплатува надоместок за
услугите од ставот (1) на овој член.
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Депонирање на паричен износ
Член 34
(1) Преземачот го депонира паричниот износ потребен за плаќање на сите хартии од вредност на кои се
однесува понудата за преземање на посебна сметка на
овластениот депозитар.
(2) Во случај на комбинирана понуда преземачот
депонира кај овластениот депозитар паричен износ потребен за плаќање на оној дел од цената кој се исплаќа
во пари.
(3) Во случај на алтернативна понуда преземачот
кај овластениот депозитар депонира паричен износ потребен за плаќање на сите хартии од вредност на кои се
однесува понудата за преземање, во случај сите иматели на хартии од вредност да изберат исплаќање на цената во пари.
(4) Наместо депонирање на парични средства согласно со ставовите (1), (2) и (3) на овој член, на овластениот депозитар преземачот може да му предаде банкарска гаранција од банка со седиште во Република
Македонија или банка со седиште во земја членка на
ОЕЦД, со која банката неотповикливо се обврзува дека
на прв повик на овластениот депозитар и без приговор
на посебната сметка на овластениот депозитар ќе го
исплати износот потребен за исполнување на обврските за плаќање кон сопствениците на хартии од вредност кои ја прифатиле понудата за преземање. Банкарската гаранција е со рок на важење од најмалку 30 дена
по истекот на рокот за плаќање, утврден во понудата за
преземање.
Ограничување на располагањето со хартии
од вредност за замена
Член 35
(1) Доколку преземачот во понудата за преземање
понуди хартии од вредност за замена од членот 15 став
(1) точка 1 од овој закон, е должен да даде налог на овластениот депозитар за резервирање на тие хартии од
вредност, со што до исполнувањето на обврските кон
имателите на хартии од вредност кои ја прифатиле понудата за преземање не може да располага со истите.
(2) Овластениот депозитар врз основа на налогот од
ставот (1) на овој член врши упис на забраната за располагање со хартиите од вредност за замена на соодветните сметки за хартии од вредност.
Забрана за стекнување со хартии од вредност
Член 36
Од денот на објавувањето на намерата за преземање
до истекувањето на рокот за прифаќање на понудата за
преземање, преземачот не смее надвор од постапката за
преземање, директно или индиректно, да купува хартии од вредност на кои се однесува намерата. Правното
дело склучено спротивно на оваа одредба е ништовно.
Откривање на работи поврзани со хартии од вредност кои се предмет на понудата за преземање
Член 37
(1) Членовите на органот на управување на преземачот и членовите на органот на управување на целното друштво, најдоцна десет дена по започнувањето на
рокот за прифаќање на понудата за преземање се
должни да ја известат Комисијата за сите правни работи со предметните хартии од вредност што ги извршиле во период од 12 месеци пред започнувањето на рокот за прифаќање на понудата за преземање.
(2) Обврската за известување на Комисијата во рокот од ставот (1) на овој член се однесува и на членовите на потесното семејство, како и на правните лица во
мнозинска сопственост на лицата од ставот (1) на овој
член.
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(3) Доколку лицата од ставовите (1) и (2) на овој
член не извршиле правни работи со хартиите од вредност кои се предмет на понудата за преземање се должни до Комисијата да достават соодветна изјава.
Изјава за прифаќање на понудата за преземање
Член 38
(1) Понудата за преземање се прифаќа од страна на
имателите на хартии од вредност издадени од целното
друштво со писмена изјава за прифаќање на понудата
за преземање (во натамошниот текст: изјава за прифаќање на понудата).
(2) Изјавата за прифаќање на понудата се испраќа
на овластеното правно лице од членот 20 од овој закон,
при што имателите на хартии од вредност ги резервираат хартиите од вредност на посебна сметка во овластениот депозитар и не можат повеќе да располагаат со
нив.
(3) Изјавата за прифаќање на понудата особено содржи:
1) име и презиме, односно назив и седиште на имателот на хартии од вредност кој ја прифаќа понудата за
преземање;
2) изјава за прифаќање на понудата за преземање,
како и видот, родот и количината на хартиите од вредност, кои се предмет на таа изјава;
3) сметка во банка на имателот на хартии од вредност на која се извршува исплатата врз основа на прифатената понуда;
4) овластување на овластениот депозитар за запишување забрана за располагање со хартиите од вредност и
5) потпис и единствен матичен број на имателот на
хартии од вредност кој ја прифаќа понудата за преземање.
(4) Понудата за преземање се смета за прифатена со
денот на резервирањето на хартиите од вредност на посебна сметка во овластениот депозитар.
Правно дејство на изјавата за прифаќање
на понудата
Член 39
(1) Изјавата за прифаќање на понудата за преземање има правно дејство во моментот кога овластениот
депозитар ќе ги резервира хартиите од вредност согласно со членот 38 став (4) од овој закон.
(2) Ако овластениот депозитар согласно со Законот
за хартии од вредност и согласно со своите правила за
работење го одбие извршувањето на налогот на прифаќачот на понудата, се смета дека изјавата за прифаќање
на понудата не била дадена.
(3) Со резервирање на хартиите од вредност согласно со ставот (1) на овој член се смета дека:
1) е склучен договор меѓу прифаќачот на понудата
за преземање во својство на продавач и преземачот во
својство на купувач за продажба на хартиите од вредност кои се предмет на таа изјава по цена и под услови
определени во понудата за преземање и
2) прифаќачот на понудата за преземање не може
повеќе да располага со хартиите од вредност кои се
предмет на изјавата за прифаќање на понудата за преземање.
IV. КОНКУРЕНТСКА ПОНУДА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
Давање на конкурентска понудата за преземање
Член 40
(1) Конкурентска понуда може да се даде најдоцна
15 дена пред истекот на рокот за прифаќање на првата
понуда за преземање на целното друштво.
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(2) Доколку конкурентската понуда е објавена по
истекот на рокот од ставот (1) на овој член, истата нема
да има правно дејство.
Лица кои не смеат да дадат конкурентска понуда
Член 41
Конкурентска понуда за преземање во свое име и за
своја сметка и во име и за сметка на други лица не може да даде лице кое:
1) ја дало првата понуда за преземање;
2) дејствува заеднички и поднело заедничка понуда
со лицето од точката 1 на овој став и
3) е овластено правно лице кое ја дало првата понуда за преземање во име и за сметка на лицата од точките 1 и 2 на овој став.
Праг на успешност на конкурентската понуда
Член 42
(1) Преземачот може во конкурентската понуда да
определи праг на успешност само доколку е определен
праг на успешност во првата понуда за преземање и, до
објавувањето на конкурентската понуда, истиот сé
уште не е достигнат.
(2) Прагот на успешност кој преземачот го определува во конкурентската понуда согласно со ставот (1)
на овој член, не смее да го надмине прагот на успешност определен во првата понуда за преземање.
Право на откажување од првата понуда
за преземање
Член 43
Лицата кои до објавувањето на конкурентската понуда веќе ја прифатиле првата понуда за преземање
имаат право да отстапат од писмената изјава за нејзино
прифаќање и да ја прифатат конкурентската понуда.
Одбивање на дозвола за конкурентска понуда
Член 44
Комисијата може да одбие да издаде дозвола за
конкурентската понуда ако утврди дека се работи за
шпекулативна понуда за преземање чија единствена
цел е промена на цената на хартиите од вредност на
кои се однесува првата понуда за преземање.
V. ПОВЛЕКУВАЊЕ И ИСХОД НА ПОНУДАТА ЗА
ПРЕЗЕМАЊЕ
Повлекување на понудата за преземање
Член 45
(1) По објавувањето на понудата за преземање и до
истекот на рокот за нејзино прифаќање, преземачот може, ако тоа е предвидено во проспектот да ја повлече
понудата и да отстапи од договорите кои биле склучени со прифаќањето на таквата понуда, ако друг преземач даде конкурентска понуда.
(2) Преземачот е должен најдоцна во рок од еден
работен ден да го објави повлекувањето на понудата за
преземање. Повлекувањето има важност со денот на
објавувањето.
(3) Истовремено со објавување на повлекувањето
на понудата за преземање, преземачот мора да ги извести Комисијата и овластениот депозитар.
(4) Со денот на објавување на повлекувањето на понудата за преземање, договорите склучени со прифаќање на повлечената понуда се сметаат за раскинати.
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Исход на понудата за преземање
Член 46
(1) Понудата за преземање не е успешна (во натамошниот текст: неуспешна понуда за преземање) ако:
1) преземачот ја повлече понудата согласно со членот 45 од овој закон;
2) Комисијата ја поништи постапката во врска со
понудата согласно со закон;
3) настапат услови за раскинување од членот 17 од
овој закон;
4) преземачот во понудатa определил праг на успешност и тој праг не е достигнат или
5) преземачот во рокот определен во членот 48 став
(2) од овој закон не ја исполни обврската за депонирање на разликата во пари.
(2) Доколку не настапи ниту една од околностите
наведени во ставот (1) на овој член, понудата за преземање ќе се смета за успешна (во натамошниот текст:
успешна понуда за преземање).
Објавување на исходот од понудата за преземање
Член 47
(1) Преземачот е должен во рок од три дена од истекот на рокот за прифаќање на понудата за преземање да
објави известување за нејзиниот исход, кое содржи:
1) за секоj вид на хартии од вредност, кои се предмет на таа понуда:
а) вкупен број на лица кои ја прифатиле понудата,
б) вкупна количина на хартии од вредност кои се
предмет на прифатената понуда и
в) процентуално учество на хартиите од вредност
од потточката б) на оваа точка во вкупниот број на издадени хартии од вредност;
2) изјава дека понудата е успешна, односно неуспешна и
3) опис на причината за неуспех во случај кога се
работи за неуспешна понуда за преземање.
(2) Во случај на понудата со хартии за замена кога
преземачот нуди акции за замена кои првпат ги издава
и доколку до истекот на рокот за прифаќање на понудата за преземање во трговскиот регистар што се води
во Централниот регистар на Република Македонија сé
уште не е запишано зголемувањето на основната главнина, преземачот наместо изјавата од ставот (1) точка 2
на овој член, во известувањето наведува дека зголемувањето на основната главнина не е запишано.
(3) Во рокот од ставот (1) на овој член преземачот е
должен до Комисијата, овластениот депозитар и Комисијата за заштита на конкуренцијата да достави:
1) известување за исходот на понудата за преземање од ставот (1) на овој член;
2) во случај на понудата со нови хартии од вредност за замена, освен акциите од ставот (2) на овој
член, потврда од овластен депозитар дека издавачот на
тие хартии од вредност ја исполнил обврската од членот 51 став (1) од овој закон и
3) дозвола или согласност на надлежен орган согласно со членот 17 став (1) од овој закон или изјава од
надлежниот орган дека таква дозвола или согласност
не е издадена до истекот на рокот за прифаќање на понудата за преземање.
(4) Во случаите од ставот (2) на овој член, преземачот е должен во рок од три дена од приемот на решението за упис на зголемувањето на основната главнина во
трговски регистар да го објави зголемувањето на основната главнина и до Комисијата и Комисијата за заштита на конкуренцијата да достави:
1) решение за упис на зголемувањето на основната
главнина во трговски регистар и

Стр. 12 - Бр. 69

2) потврда од овластен депозитар дека издавачот ги
предал новите акции за замена за регистрирање согласно со членот 51 став (2) од овој закон.
Депонирање на разликата во пари
Член 48
(1) Во случај на понуда за преземање од членот 14
став (7) од овој закон, овластениот депозитар го пресметува вкупниот паричен износ кој е потребен за исплата на разликата во пари на имателите на хартии од
вредност кои ја прифатиле понудата за преземање и не
располагаат со доволна количина хартии од вредност
за да можат да ја прифатат вкупната цена во хартиите
од вредност кои се нудат за замена. Овластениот депозитар го известува преземачот за висината на вкупниот
паричен износ најдоцна во рок од три работни дена по
приемот на известувањето од членот 47 став (1) од овој
закон.
(2) Преземачот го депонира паричниот износ од
ставот (1) на овој член на посебна сметка во овластениот депозитар во рок од три работни дена по приемот на
известувањето од ставот (1) на овој член.
(3) Ако преземачот во рокот од ставот (2) на овој
член не депонира соодветен паричен износ на посебна
сметка во овластениот депозитар се смета дека понудата за преземање не успеала.
(4) Овластениот депозитар ја известува Комисијата
дека:
1) паричниот износ е депониран во согласност со
ставот (2) на овој член, наредниот работен ден од денот
на депонирањето и
2) паричниот износ не е депониран, наредниот работен ден од истекот на рокот за депонирање.
Решение за исход на понудата за преземање
Член 49
(1) Комисијата со решение ја утврдува успешноста,
односно неуспешноста на понудата за преземање (во
натамошниот текст: решение за исход на понудата за
преземање), најдоцна во рок од три работни дена по
приемот на известувањето за исходот на понудата од
членот 47 став (3) точка 1 од овој закон, односно по
приемот на решението за упис на зголемувањето на
основната главнина во трговски регистар согласно со
членот 47 став (4) точка 1 од овој закон. Во случаите
кога постои разлика во цена согласно со членот 14 став
(7) од овој закон, рокот од три дена се смета од денот
кога овластениот депозитар ќе го достави известувањето од членот 48 став (4) од овој закон до Комисијата.
(2) Комисијата го доставува решението за исход на
понудата за преземање до преземачот, целното друштво, овластениот депозитар и овластената берза.
(3) Преземачот е должен решението на Комисијата
од ставот (1) на овој член да го објави на начин како
што е објавена понудата за преземање.
(4) Против решението на Комисијата може да се изјави жалба во рок од 15 работни дена до Комисијата за
решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од
вредност.
(5) Жалбата од ставот (4) на овој член не го одлага
извршувањето на решението.
Исполнување на обврските од успешната понуда за
преземање
Член 50
(1) Ако понудата за преземање е успешна, овластениот депозитар е должен во рок од осум дена по приемот на решението од членот 49 од овој закон во име и
за сметка на преземачот да ја исполни паричната обврска, односно обврската за пренесување на хартиите од
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вредност за замена од членот 15 став (1) точка 1 од овој
закон на имателите на хартии од вредност, во согласност со договорите што биле склучени врз основа на
нивното прифаќање на понудата за преземање.
(2) Во случај на дополнителна понуда од членот 53
од овој закон, овластениот депозитар е должен во име
и за сметка на преземачот да ги исполни паричните обврски кон имателите кои добиле дополнителна понуда,
во рок од осум дена сметано од истекот на рокот за
прифаќање на дополнителната понуда.
Издавање и пренос на нови хартии од вредност
за замена
Член 51
(1) Ако предмет на понудата за преземање се нови
хартии од вредност за замена, преземачот е должен во
рок од два работни дена од истекот на рокот за прифаќање на понудата за преземање да ги предаде новите
хартии од вредност за регистрирање во овластениот депозитар.
(2) Во случај кога предмет на понуда за преземање
се нови акции и ако до истекот на рокот за нејзино прифаќање Централниот регистар на Република Македонија сé уште нема донесено решение за упис на зголемување на основната главнина во трговскиот регистар,
рокот од ставот (1) на овој член почнува да тече од денот на приемот на тоа решение. Овластениот депозитар
е должен во рок од осум дена од приемот на хартиите
од вредност од ставот (1) на овој член да ги регистрира
истите и да ги пренесе на сметките на прифаќачите на
понудата.
Пренос на хартиите од вредност
Член 52
Кога овластениот депозитар во име и за сметка на
преземачот целосно ќе ги исполни обврските од членовите 50 и 51 од овој закон, ги пренесува хартиите од
вредност од сметка на прифаќачите на понудата на
сметка на хартиите од вредност на преземачот.
Дополнителна понуда
Член 53
(1) Ако преземачот во алтернативната понуда понудил хартии од вредност за замена од членот 15 став (1)
точка 2 од овој закон и се исполнил некој од условите
за раскинување на обврската од членот 17 став (2) од
овој закон, преземачот на сите иматели на хартии од
вредност кои врз основа на понудата за преземање имале право да примат хартии од вредност за замена им
понудува плаќање на цената во пари, освен доколку не
се исполни условот за раскинување на обврската (во
натамошниот текст: дополнителна понуда).
(2) Дополнителната понуда преземачот е должен да
ја испрати со препорачана пошта на сите иматели на
хартии од вредност од ставот (1) на овој член, во рок
од осум работни дена од настанување на некој од условите за раскинување од членот 17 став (2) од овој закон.
(3) Имателите на хартии од вредност од ставот (1)
на овој член може да ја прифатат дополнителната понуда во рок од осум работни дена по приемот на дополнителната понуда на која се применуваат одредбите
од членовите 38 и 47 од овој закон.
Правни последици на неуспешна понуда
за преземање
Член 54
(1) Ограничувањата на располагање со хартии од
вредност кои биле резервирани во овластениот депозитар во врска со понудата за преземање престануваат,
ако:
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1) понудата за преземање не успеала;
2) понудата за преземање била отповикана;
3) настанал некој од условите за раскинување од
членот 17 став (1) од овој закон и
4) во случај на понуда со хартии од вредност за замена или комбинирана понуда настанал некој од условите
за раскинување од членот 17 став (2) од овој закон.
(2) Во рок од 12 месеци од издавањето на решението на Комисијата од членот 49 од овој закон понудувачот не смее да даде нови понуди за преземање и не
смее да купува хартии од вредност на кои се однесувала понудата за преземање, доколку тие хартии од вредност, заедно со другите хартии од вредност кои веќе ги
има, му обезбедуваат повеќе од 25% од хартиите од
вредност кои обезбедуваат право на глас во случаите,
доколку:
1) понудата за преземање не успеала;
2) понудата за преземање била отповикана;
3) настанал некој од условите за раскинување од
членот 17 став (1) од овој закон и
4) во случај на понуда со хартии од вредност за замена или комбинирана понуда настанал некој од условите
за раскинување од членот 17 став (2) од овој закон.
VI. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ДЕЈСТВАТА НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ НА ЦЕЛНОТО ДРУШТВО
Ограничување на дејствувањето на целното
друштво
Член 55
(1) Од објавувањето на намерата за преземање од
членот 22 од овој закон до објавувањето на исходот на
понудата за преземање согласно со членот 47 од овој
закон, органот на управување на целното друштво не
може без одлука на собрание на акционери да:
1) ја зголеми основната главнина;
2) презема дејства кои не спаѓаат во редовното работење на друштвото;
3) презема дејства кои би можеле да го загрозат натамошното работење на друштвото;
4) се стекне со сопствени акции или други сопствени хартии од вредност од кои произлегува право на замена или стекнување сопствени акции и
5) изврши дејства чија единствена цел е да се спречи или отежни постапката и прифаќањето на понудата
за преземање.
(2) Правните дејства кои се преземени спротивно од
ставот (1) на овој член, се ништовни.
(3) Одлуките на органот на управување од ставот
(1) на овој член кои се донесени пред објавување на намерата за преземање од членот 22 од овој закон, а не се
во целост спроведени, потребно е пред нивното спроведување да бидат дополнително одобрени на собрание
на акционери на целното друштво, освен ако се работи
за одлуки кои спаѓаат во редовното работење на друштвото, а чие спроведување не ја отежнува или оневозможува понудата за преземање.
(4) Одлуките на собранието на акционери од ставовите (1) и (3) на овој член се полноважни доколку се
донесени со мнозинство од најмалку три четвртини од
гласовите кои ја претставуваат основната главнина на
друштвото во моментот на донесувањето на одлуката.
VII. МЕРКИ
Одбивање на налогот
Член 56
Овластеното правно лице е должно да го одбие или
отстрани налогот за купување или продажба на хартии
од вредност, ако знаел или би можел да знае дека извршувањето на налогот е спротивно на овој закон.

Мерки во случај на стекнување на акции спротивно
од овој закон
Член 57
(1) Во случај на стекнување на акции спротивно на
одредбите од овој закон, Комисијата донесува решение
со кое утврдува дека на лицето кое ги стекнало тие акции, истите не му носат право на глас и право на дивиденда.
(2) Со решението од ставот (1) на овој член Комисијата го задолжува лицето кое стекнало акции спротивно на одредбите од овој закон да ги продаде акциите кои го надминуваат контролниот или дополнителниот праг за преземање во рок кој не може да биде подолг
од шест месеци од денот на правосилноста на решението од ставот (1) на овој член, а доколку не ги продаде
во утврдениот рок, продажбата на акциите ќе ја спроведе Комисијата.
(3) Против решението на Комисијата од ставот (1)
на овој член може да се изјави жалба до Комисијата за
решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од
вредност во рок од 15 работни дена од денот на приемот на истото.
(4) Жалбата од ставот (3) на овој член не го одлага
извршувањето на решението, освен во делот на продажбата на акциите.
(5) Со решението од ставот (1) на овој член, Комисијата истовремено издава и решение до Централниот
депозитар за хартии од вредност за упис на ограничувањата од ставот (1) на овој член.
(6) Лицето на кое му се ограничени правата согласно со ставот (1) на овој член не може да ги понуди акциите на продажба по цена повисока од пазарната.
(7) Доколку лицето на кое му се ограничени правата согласно со ставот (1) на овој член ги продаде акциите во утврдениот рок од ставот (2) на овој член, истите се префрлаат на новиот сопственик без ограничувања.
(8) Лицето кое ги продало акциите во утврдениот
рок од ставот (2) на овој член, може да даде понуда за
преземање доколку го исполнува условот од членот 9
од овој закон.
(9) Лицето на кое му се ограничени правата согласно со ставот (1) на овој член и доколку не ги продаде акциите во утврдениот рок од ставот (2) на овој член,
не може да дава понуда за преземање. Забраната за давање понуда за преземање важи и во период од 12 месеци
по продажба на акциите од страна на Комисијата.
(10) Доколку во периодот по донесувањето на решението од ставот (1) на овој член до продажбата на
акциите друштвото исплатило дивиденда на останатите
акционери, дивидендата за акционерот за кој со решението од ставот (1) на овој член е утврдено дека нема
право на исплата дивиденда, се распределува во општата резерва на друштвото.
(11) Доколку лицето на кое му се ограничени правата согласно со ставот (1) на овој член не ги продаде акциите во рокот од ставот (2) на овој член, наредниот
ден од истекот на рокот Комисијата издава решение до
Централниот депозитар за хартии од вредност за упис
на забрана за располагање со тие акции.
Продажба на акции од страна на Комисијата
Член 58
(1) Продажбата на акциите на кои е запишана забрана за располагање согласно со членот 57 став (11)
од овој закон ја спроведува лице овластено од Комисијата, по пат на јавна берзанска аукција, согласно со
правилата на овластена берза одобрени од Комисијата.
(2) Лицето од ставот (1) на овој член е должно во рок
од осум дена од истекот на рокот од членот 57 став (2)
од овој закон да го објави датумот на одржување на една
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или повеќе јавни берзански аукции во „Службен весник
на Република Македонија“, во најмалку два дневни
весници и на интернет страницата на Комисијата.
(3) Во објавата од ставовите (2) и (8) на овој член
лицето од ставот (1) на овој член ги наведува:
1) почетната цена по која ќе се понудат акциите за
продажба на датумот на кој ќе се одржи првата јавна
берзанска аукција;
2) датумот/датумите на одржување на една или повеќе јавни берзански аукции;
3) условите потребни за стекнување со својство акционер и рок за доставување на дозвола или согласност
од надлежен орган за стекнување со акции, доколку е
потребно исполнување на посебни услови, односно добивање на согласност или дозвола и
4) обврска за поднесување до Комисијата писмена
изјава од заинтересираните лица дека ќе ги уплатат
средствата за купување на акциите и рок за поднесување на изјавата.
(4) На јавната берзанска аукција можат да учествуваат само лица кои до Комисијата поднеле писмена изјава дека ќе ги уплатат средствата за купување на акции. Во случаите кога се продаваат акции за чие стекнување е потребна претходна дозвола или согласност
од надлежен орган, на јавната берзанска аукција можат
да учествуваат само лица кои заедно со писмена изјава
дека ќе ги уплатат средствата за купување на акции до
Комисијата доставиле и претходна дозвола или согласност издадена од надлежен орган согласно со закон.
(5) По барањето за издавање на согласност за стекнување акции со квалификувано учество, надлежните
органи од ставот (4) на овој член одлучуваат во рок од
30 дена од денот на поднесувањето на барањето.
(6) Почетната цена по која ќе се понудат акциите за
продажба е:
1) просек на официјална дневна просечна цена на
акциите во последните 12 месеци пред денот на донесувањето на решението од членот 57 став (1) од овој
закон или
2) книговодствената вредност на акциите, доколку
во последните 12 месеци пред денот на донесувањето
на решението од членот 57 став (1) од овој закон немало трансакции со акциите на друштвото, при што под
трансакции со акции не се подразбира блок трансакција и нетрговски пренос на акции.
(7) Доколку во рамките на една објава е предвидено
одржување на повеќе јавни берзански аукции, на секоја
следна јавна берзанска аукција, акциите се нудат по цена која е за 10% пониска од цената по која биле понудени за продажба на претходната јавна берзанска аукција.
(8) Доколку јавните берзански аукции не се одржат,
или доколку по одржувањето и на една или повеќе објавени јавни берзански аукции останат непродадени акции, лицето од ставот (1) на овој член е должно да изврши повторна објава на една или повеќе јавни берзански аукции, во период од најмногу 30 дена од:
1) последната одржана јавна берзанска аукција или
2) датумот на кој лицето од ставот (1) на овој член
ја известило овластената берза дека аукцијата/аукциите
не се одржале.
(9) На секоја наредна објава на една или повеќе јавни берзански аукции, почетната цена на акциите е за
10% пониска од:
1) цената од последната одржана јавна берзанска
аукција или
2) почетната цена од првата аукција од претходната објава, доколку јавните берзански аукции од претходната објава не се одржани.
(10) Почетната цена од ставот (9) на овој член не
може да биде пониска од 50% од просекот на официјалната дневна просечна цена на акциите утврдена во
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последните три месеци пред денот на објавата на јавната берзанска аукција. Доколку во последните три месеци пред денот на објавата на јавната берзанска аукција
немало трансакции со акциите на друштвото, при што
под трансакции со акции не се подразбира блок трансакција и нетрговски пренос на акции, почетната цена
од ставот (9) на овој член не може да биде пониска од
50% од книговодствената вредност на акциите.
(11) Средствата од продажба на акциите, намалени
за трошоците за организирање и спроведување на јавната берзанска аукција, му припаѓаат на акционерот од
членот 57 став (1) од овој закон.
(12) Лицето од ставот (1) на овој член го потпишува
налогот за продажба на акциите на јавната берзанска
аукција.
(13) Комисијата во рок од два дена од денот на престанување на причините за уписот на ограничувањето, односно забраната од членот 57 ставови (10) и (11) од овој закон
го известува Централниот депозитар за хартии од вредност
да го брише ограничувањето, односно забраната.
VIII. КОНТРОЛА ВРЗ ТЕКОТ НА ПОНУДАТА
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
Надлежност на Комисијата за контрола врз текот
на понудата за преземање
Член 59
(1) Комисијата врши контрола на спроведувањето
на понудата за преземање.
(2) Вработените во Комисијата се должни сите податоци и информации кои ги дознале при вршење на
контролата да ги користат во рамките на своите надлежности и да ги чуваат како деловна тајна.
(3) Комисијата и регулаторите на пазарите на хартии од вредност на други земји соработуваат и меѓусебно разменуваат информации.
Утврдување на неправилности
Член 60
(1) Ако Комисијата при спроведување на контролата од членот 59 од овој закон утврди неправилности во
текот на понудата за преземање кои можат да бидат отстранети, со решение му наложува на преземачот, банката, односно брокерската куќа која ја дала понудата
во име и за сметка на преземачот или целното друштво,
да ги отстрани истите.
(2) Во решението од ставот (1) на овој член Комисијата определува рок за отстранување на неправилностите кој не смее да биде подолг од пет календарски
дена од денот на прием на решението.
(3) Лицата од ставот (1) на овој член се должни на
Комисијата да и достават извештај за преземените мерки за отстранување на неправилностите и да приложат
документи и докази дека утврдените неправилности се
отстранети.
(4) Во периодот од донесувањето на решението од
ставот (1) на овој член до истекот на рокот за отстранување на неправилностите, прифаќањето или одбивањето на понудата за преземање од страна на имателите на
хартии од вредност на кои се однесува понудата, не
произведува правно дејство. Во тој период не тече рокот за прифаќање на понудата за преземање.
(5) Доколку преземачот не ги отстрани неправилностите во утврдениот рок, односно доколку се работи за неправилности кои не можат да се отстранат, Комисијата со решение ја запира постапката на понудата за преземање.
(6) Против решенијата од ставовите (1) и (5) на овој
член може да се изјави жалба во рок од 15 работни дена до Комисијата за решавање на жалби од областа на
пазарот на хартии од вредност.
(7) Жалбата од ставот (6) на овој член не го одлага
извршувањето на решението.
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Доставување на информации на Комисијата
Член 61
Овластеното правно лице и овластениот депозитар,
за времетраењето на понудата за преземање во рокот за
прифаќање на понудата од членот 30 од овој закон, на
барање на Комисијата, ги доставуваат сите информации кои им се на располагање и кои се потребни за
контрола над извршување на понудата за преземање.
Тековно известување на Комисијата
Член 62
Лицата кои на денот на објавувањето на понудата
за преземање во согласност со членот 28 од овој закон
имаат во сопственост над 10% хартии од вредност кои
обезбедуваат право на глас или од кои произлегува
право на замена или стекнување хартии од вредност
кои му обезбедуваат право на глас на издавачот на
хартии од вредност на кои се однесува понудата за преземање, односно кои подоцна ќе добијат такво учество
во тие хартии од вредност, за тоа ја известуваат Комисијата во рок од три дена по објавувањето, односно
стекнувањето на тие хартии од вредност и мораат тековно да ја известуваат Комисијата за секое натамошно
стекнување со тие хартии од вредност, како и за цената
по која ги стекнале хартиите од вредност.
IX. ПОСЕБЕН ТРЕТМАН НА МАЛЦИНСКИТЕ
АКЦИОНЕРИ
Принудна продажба
Член 63
(1) Доколку преземачот во постапката за преземање
се стекнал со најмалку 95% од хартиите од вредност
на целното друштво, тој има право да ги купи и хартиите од вредност на останатите акционери коишто не ја
прифатиле понудата за преземање.
(2) Купувањето на хартии од вредност од ставот (1)
на овој член се врши под условите определени во понудата за преземање, односно во последната променета
понуда за преземање.
(3) Преземачот кој сака да го искористи правото од
ставот (1) на овој член е должен до овластениот депозитар да поднесе барање за принудна продажба на хартиите од вредност на акционерите кои не ја прифатиле
понудата за преземање во кое ги наведува условите за
купување на хартиите од вредност и да изврши уплата
на паричниот износ потребен за откуп на хартиите од
вредност на посебна сметка на овластениот депозитар.
(4) Овластениот депозитар ги известува сите акционери за поднесеното барање за принудна продажба и ги
повикува сите акционери да достават податоци за сметка во банка на која ќе им се изврши уплатата за продадените хартиите од вредност врз основа на принудната
продажба.
(5) Преземачот може да го поднесе барањето од
ставот (3) на овој член во рок не подолг од 90 дена од
денот кога согласно со членот 49 став (3) од овој закон
го објавил решението на Комисијата за успешност на
понудата за преземање во „Службен весник на Република Македонија“.
(6) Преземачот го објавува барањето од ставот (3)
на овој член.
(7) Без оглед на начинот на плаќање определен во
понудата за преземање, во барањето од ставот (3) на
овој член како една од алтернативите за плаќање на
хартиите од вредност, преземачот мора да понуди плаќање на цената на хартиите од вредност во готово.
(8) Во врска со пренесувањето на хартиите од вредност и исполнувањето на паричните обврски по основ
на принудната продажба, соодветно се применуваат

одредбите од членовите 50, 51 и 52 од овој закон, при
што роковите за исполнување на обврските течат по
истекот на рокот од ставот (5) на овој член.
(9) Трошоците за реализација на принудната продажба паѓаат на товар на преземачот.
(10) Принудната продажба од ставот (2) на овој
член се спроведува како нетрговски пренос во овластениот депозитар и на ваквата продажба не важат одредбите од членот 72 став (2) од Законот за хартии од
вредност.
Принудно купување
Член 64
(1) Доколку преземачот во постапката за преземање
се стекнал со најмалку 95% од хартиите од вредност
на целното друштво, тој има обврска да ги купи и хартиите од вредност на останатите акционери кои не ја
прифатиле понудата за преземање.
(2) За преземачот се создава обврската од ставот (1)
на овој член само доколку акционерите кои не ја прифатиле понудата за преземање ќе поднесат барање за
принудно купување до овластениот депозитар.
(3) Купување согласно со ставот (2) на овој член се
врши под условите определени во понудата за преземање, односно во последната променета понуда за преземање.
(4) Акционерите кои не ја прифатиле понудата за
преземање можат да поднесат барање за принудно купување до овластениот депозитар во рок не подолг од
90 дена од денот на објавувањето на решението на Комисијата за успешност на понудата за преземање во
„Службен весник на Република Македонија“. Со барањето акционерите кои не ја прифатиле понудата за преземање поднесуваат и писмена изјава согласно со членот 38 од овој закон.
(5) Преземачот од ставот (1) на овој член е должен
по завршувањето на постапката за преземање во овластениот депозитар да го депонира паричниот износ потребен за откуп на преостанатите хартиите од вредност
со право на глас и да не го подигнува до истекот на рокот од ставот (4) на овој член или да обезбеди банкарска гаранција во согласност со членот 34 став (4) од
овој закон.
(6) Во врска со пренесувањето на хартиите од вредност и исполнувањето на паричните обврски по основ
на принудното купување, соодветно се применуваат
одредбите од членовите 50, 51 и 52 од овој закон, при
што роковите за исполнување на обврските течат по
истекот на рокот од ставот (4) на овој член.
(7) Трошоците за реализација на принудното купување паѓаат на товар на преземачот.
(8) Принудната продажба од ставот (2) на овој член
се спроведува како нетрговски пренос во овластениот
депозитар и на ваквата продажба не важат одредбите
од членот 72 став (2) од Законот за хартии од вредност.
X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Давање на невистинити информации и давање
противзаконска конкурентска понуда
Член 65
(1) Тој којшто при преземање на акционерско друштво даде или наведе невистинити информации во проспектот или даде конкурентска понуда за преземање
спротивно на одредбите на овој закон и со тоа наведе едно или повеќе лица да купуваат или продаваат хартии од
вредност, ќе се казни со затвор до три години.
(2) Ако делото од овој член го стори правно лице ќе
се казни со парична казна.
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(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1)
на овој член и забрана за вршење на професија, дејност
или должност, додека на правното лице од ставот (2)
на овој член забрана за вршење на дејност, под услови
определени со членот 38-б од Кривичниот законик.
Предизвикување на штета при откуп на
акционерско друштво
Член 66
(1) Лице кое при преземање на акционерско друштво, како овластено правно лице, не одбие барање или
друго дејствие со хартии од вредност, за кое знае или
можело да знае дека ќе оштети едно или повеќе лица
учесници во постапката на преземање, или дека поради
извршување на барањето или друго дејствие ќе дојде
до кршење на овој закон, ќе се казни со казна затвор до
три години.
(2) Ако делото од овој член го изврши правно лице
ќе се казни со парична казна.
(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1)
на овој член и забрана за вршење на професија, дејност
или должност, додека на правното лице од ставот (2)
на овој член забрана за вршење на дејност, под услови
определени со членот 38-б од Кривичниот законик.
XI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Прекршочен орган
Член 67
За прекршоците утврдени во овој закон прекршочна
постапка води и прекршочна санкција изрекува Комисијата за хартии од вредност согласно со одредбите од
Законот за хартии од вредност.
Порамнување и платен налог
Член 68
(1) За прекршоците утврдени во овој закон овластените лица за спроведување на контрола од страна на
Комисијата, при констатирање на прекршокот, се
должни на сторителот на прекршокот да му предложат
постапка на порамнување, пред да го поднесат барањето за прекршочна постапка.
(2) Постапката за порамнување е задолжителна.
(3) Доколку овластеното лице од ставот (1) на овој
член 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.
(4)Ако сторителот на прекршокот го признае прекршокот, овластеното лице од ставот (1) на овој член веднаш му издава платен налог и тоа дополнително го забележува во записникот од ставот (3) на овој член.
(5)Овластеното лице од ставот (1) на овој член е
должно да му понуди на сторителот на прекршокот да
го потпише записникот.
(6) Доколку сторителот на прекршокот ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на платниот налог, ќе плати само половина од глобата.
(7) Во постапката која ќе заврши со издавање на
платен налог не се плаќаат трошоци на постапката.
(8) По истекот на рокот од осум дена предвиден за
плаќање на платниот налог, во случај да не е платен налогот, овластеното лице од страна на Комисијата за
хартии од вредност поднесува барање за поведување на
прекршочна постапка до Прекршочната комисија при
Комисијата за хартии од вредност.

(9) За спроведените постапки за порамнување, овластеното лице од ставот (1) на овој член е должно да
води посебна евиденција.
Член 69
(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
правно лице - преземач, ако:
1) не даде понуда за преземање во случаите од членовите 9 ставови (2) и (3) и 12 став (1) од овој закон;
2) во понудата за преземање понуди плаќање на
хартиите од вредност спротивно на членот 13 од овој
закон;
3) во понудата за преземање цената или односот за
замена на хартиите од вредност ја определи спротивно
на членот 14 ставови (1), (2), (3), (4) и (6) од овој закон;
4) не понуди исплаќање на разликата во цена согласно со членот 14 став (7) од овој закон;
5) во понудата за преземање понуди хартии од
вредност за замена спротивно на членот 15 став (1) од
овој закон;
6) понудата за преземање не ги содржи суштинските елементи утврдени со членот 16 од овој закон;
7) понудата за преземање не содржи задолжителни услови за раскинување согласно со членот 17 од овој закон;
8) исполнувањето на условот не го објави во рокот
утврден во членот 18 став (2) од овој закон;
9) проспектот не ги содржи податоците утврдени со
членот 26 од овој закон;
10) во проспектот се наведени невистинити информации и податоци, односно не се наведни значајни информации согласно со членот 27 ставови (1) и (2) од
овој закон;
11) даде понуда за преземање без да добие дозвола
од Комисијата согласно со членот 31 став (1) од овој
закон;
12) не склучи договор за вршење на услуги во постапката на преземање пред објавувањето на понудата
за преземање согласно со членот 33 од овој закон;
13) пред објавувањето на понудата за преземање, не
го депонира паричниот износ потребен за плаќање на
сите хартии од вредност на кои се однесува понудата
за преземање на посебна сметка на овластениот депозитар или не обезбеди банкарска гаранција согласно со
членот 34 од овој закон;
14) не даде налог на овластениот депозитар за резервирање на хартии од вредност за замена согласно со
членот 35 од овој закон;
15) купува хартии од вредност на кои се однесува
понудата за преземање, спротивно на членот 36 од овој
закон;
16) даде конкурентска понуда за преземање спротивно на одредбите од членот 40 од овој закон;
17) за повлeкување на понудата за преземање не ja
извести Комисијата согласно со одредбите од членот
45 став (3) од овој закон;
18) не депонира средства согласно со членот 48 од
овој закон;
19) во рокот утврден со членот 50 од овој закон не
ја исполни паричната обврска, односно обврската за
пренесување на хартиите од вредност за замена од членот 15 став (1) точка 1 од овој закон, на имателите на
хартии од вредност;
20) дополнителната понуда не ја испрати на начинот и во рокот утврден со членот 53 став (2) од овој закон;
21) не достави до Комисијата извештај, документи
и докази за отстранување на утврдените неправилности
согласно со членот 60 став (3) од овој закон;
22) не ги купи акциите на останатите акционери
кои не ја прифатиле понудата за преземање, доколку
поднесат барање за принудно купување согласно со
членот 64 став (1) од овој закон и
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23) по завршување на постапката за преземање не
го депонира паричниот износ потребен за откуп на преостанатите акции со право на глас или не обезбеди банкарска гаранција согласно со членот 64 став (5) од овој
закон.
(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното
лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на
овој член.
(3) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече и на физичко лице преземач за прекршоците од ставот (1) на овој член.
Член 70
(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
правно лице - преземач, ако:
1) за својата намера за преземање не ги извести Комисијата, органот на управување на целното друштво,
Комисијата за заштита на конкуренција и вработените
во целното друштво и не ја објави истата согласно со
членот 22 од овој закон;
2) има намера да изврши преземање, а за тоа не даде изјава за намера за преземање до Комисијата и не ја
објави истата согласно со членот 24 од овој закон;
3) не ги објави проспектот и понудата за преземање, односно не ги достави согласно со членот 28 ставови (1), (2) и (4) од овој закон;
4) при измена на понудата за преземање, постапува
спротивно на членот 29 од овој закон;
5) не го дефинира рокот за прифаќање на понудата
за преземање согласно со членот 30 од овој закон;
6) не го објави известувањето за исходот на понудата за преземање согласно со членот 47 став (1) од овој
закон;
7) не ги извести Комисијата, овластениот депозитар
и Комисијата за заштита на конкуренцијата на начин
определен со членот 47 став (3) од овој закон;
8) не го објавил решението од членот 49 од овој закон за исход на понудата за преземање согласно со
одредбите од овој закон;
9) во рокот утврден со членот 51 став (1) од овој закон, не ги предаде новите хартии од вредност за замена
за регистрирање во овластен депозитар и
10) не им понуди на имателите на хартии од вредност плаќање на цената во пари во согласност со членот 53 став (1) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице
во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој
член.
(3) Глоба во износ од 400 до 500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече и на физичко лице преземач за прекршоците од ставот (1) на овој член.
Член 71
(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
целното друштво, ако:
1) не ја извести Комисијата за постоење на определени договори или преговори со преземачот согласно
со членот 23 од овој закон;
2) не го објави мислењето во врска со понудата за
преземање согласно со членот 32 став (1) од овој закон;
3) не ги извести претставниците на вработените или
вработените во друштвото во врска со понудата за преземање согласно со членот 32 став (3) од овој закон;
4) не го приложи мислењето од претставниците на
вработените, односно од вработените во друштвото,
кон своето мислење согласно со членот 32 став (4) од
овој закон и
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5) не достави до Комисијата извештај, документи и
докази за отстранување на утврдените неправилности
согласно со членот 60 став (3) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното
лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на
овој член.
Член 72
(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
целното друштво, ако:
1) за намерата за преземање не ги извести претставниците на вработените, а ако такви нема тогаш вработените во целното друштво согласно со членот 22 став
(2) од овој закон;
2) не даде изјава дали е запознаен со планираната
понуда за преземање до Комисијата за хартии од вредност и не ја објави изјавата согласно со членот 24 од
овој закон и
3) не достави примерок од проспектот согласно со
членот 28 став (4) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното
лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на
овој член.
Член 73
(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено правно лице, ако:
1) не одбие или не го отстрани налогот за купување
или продажба на хартии од вредност согласно со
одредбите на членот 56 од овој закон;
2) не достави до Комисијата извештај, документи и
докази за отстранување на утврдените неправилности
согласно со членот 60 став (3) од овој закон и
3) за времетраење на понудата за преземање на барање на Комисијата не ги доставува сите информации
кои му се на располагање и кои се потребни за контрола над извршување на понудата за преземање согласно
со членот 61 од овој закон.
(2) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено правно лице, ако не обезбеди проспект согласно со членот 28 став (3) од овој закон.
(3) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластен депозитар, ако:
1) не ја извести Комисијата согласно со членот 48
став (4) од овој закон;
2) во рокот утврден со членот 50 од овој закон не ја
исполни паричната обврска односно обврската за пренесување на хартиите од вредност за замена од членот
15 став (1) точка 1 од овој закон на имателите на хартии од вредност;
3) во рокот утврден со членот 51 став (2) од овој закон не ги регистрира хартиите од вредност и не ги пренесе на сметките на прифаќачите на понудата и
4) за времетраење на понудата за преземање на барање на Комисијата не ги доставува сите информации
кои му се на располагање и кои се потребни за контрола над извршување на понудата за преземање согласно
со членот 61 од овој закон.
(4) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното
лице во правното лице за прекршоците од ставовите (1)
и (3) на овој член.
(5) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице
во правното лице за прекршокот од ставот (2) на овој
член.
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Член 74
Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на лице,
ако не ја известува Комисијата во врска со стекнувањето со хартии од вредност согласно со членот 62 од овој
закон.
Застареност на поведување и водење
на прекршочна постапка
Член 75
(1) Прекршочна постапка не може да се поведе ниту да се води по истекот на три години од денот кога е
сторен прекршокот.
(2) Застарувањето на прекршочното гонење започнува од денот кога е сторен прекршокот.
(3) Застарувањето се прекинува со секое процесно
дејствие што се презема заради гонење на сторителот
на прекршокот.
(4) Застарувањето се прекинува и кога сторителот
во времето додека тече рокот на застареноста стори,
исто така, тежок или потежок прекршок.
(5) По секој прекин застарувањето започнува повторно да тече.
(6) Застареност на прекршочното гонење настанува
во секој случај по истекот на шест години од денот кога е сторен прекршокот.
Застареност на извршувањето на прекршочните
санкции
Член 76
(1) Изречената прекршочна санкција не може да се
изврши ако од денот на правосилноста на одлуката за
прекршокот помине една година.
(2) Застарувањето на извршување на прекршочната
санкција започнува да тече од денот кога одлуката за
прекршокот станала правосилна.
(3) Застарувањето не тече за времето за кое извршувањето не може да се преземе според закон.
(4) Застарувањето се прекинува со секое дејствие на
надлежниот орган што се презема заради извршување
на прекршочната санкција.
(5) По секој прекин застарувањето почнува повторно да тече.
(6) Застареност на прекршочната санкција настанува во секој случај по истекот на две години од денот на
правосилноста на одлуката за прекршокот.
XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 77
(1) Постапките за преземање на акционерски друштва кои се започнати до денот на влегувањето во сила
на овој закон, а за кои преземачот сé уште нема добиено дозвола од Комисијата, ќе продолжат согласно со
одредбите од Законот за преземање на акционерските
друштва ("Службен весник на Република Македонија"
број 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/10 и 35/11).
(2) Лице, односно лица кои дејствуваат заеднички
кај кои настанала обврска за давање на понуда за преземање согласно со одредбите од Законот за преземање
на акционерските друштва ("Службен весник на Република Македонија" број 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/10
и 35/11), а кои до денот на влегувањето во сила на овој
закон сé уште немаат поднесено барање до Комисијата
за добивање на дозвола за понуда за преземање, се
должни во рок од 60 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон да дадат понуда за преземање под
услови и на начин определени со овој закон.
(3) Лице, односно лица кои дејствуваат заеднички и
кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се
стекнале со хартии од вредност од целното друштво
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врз основа на успешно спроведена понуда за преземање, а кои им обезбедуваат повеќе од 25%, а помалку од
75% хартии од вредност од целното друштво, за дополнително стекнување со 5% хартии од вредност во рок
од две години, се должни да дадат понуда за преземање
под услови и на начин определени со овој закон.
(4) Лице, односно лица кои дејствуваат заеднички
кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се
стекнале со повеќе од 25%, а помалку од 75% хартии
од вредност од целното друштво, а согласно со Законот
за преземање на акционерските друштва ("Службен
весник на Република Македонија" број 4/2002, 37/2002,
36/2007, 67/10 и 35/11) немале обврска да дадат понуда
за преземање, може дополнително да се стекнат со хартии од вредност само доколку дадат понуда за преземање под услови и на начин определени со овој закон.
(5) Лице, односно лица кои дејствуваат заеднички
кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се
стекнале со хартии од вредност од целното друштво
кои им обезбедуваат повеќе од 75% хартии од вредност
од целното друштво, немаат обврска да дадат понуда за
преземање.
(6) Доколку лице, односно лица кои дејствуваат заеднички не постапат на начинот и во роковите утврдени со ставовите (2), (3) и (4) на овој член, Комисијата
ќе преземе мерки согласно со членовите 57 и 58 од овој
закон.
Член 78
На лицата на кои до денот на влегувањето во сила
на овој закон им се ограничени правата согласно со
членот 55 став (1) од Законот за преземање на акционерските друштва ("Службен весник на Република Македонија" број 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/10 и 35/11)
и кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не
ги продале акциите, Комисијата ќе донесе решение во
кое, согласно со членот 57 став (2) од овој закон ќе
определи рок во кој треба да ги продадат акциите, а доколку во тој рок не ги продадат, во тој случај продажбата на акциите ќе ја спроведе Комисијата согласно со
членовите 57 и 58 од овој закон.
Член 79
(1) Прописите предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
(2) До денот на влегувањето во сила на прописите
од ставот (1) на овој член ќе се применуваат постојните
прописи.
Член 80
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за преземање на акционерските друштва ("Службен весник на Република Македонија" број 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/10 и 35/11).
Член 81
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
___________
L I GJ
PËR MARRJEN E SHOQERIVE AKSIONARE
I. DISPOZITA TË PERGJITHSHME
Lenda e Ligjit
Neni 1
(1) Me kete ligj percaktohen menyra, kushtet dhe procedura e marrjes së shoqerive aksionare, të drejtat dhe obligimet e pjesemarresve gjate procedures për marrje dhe
mbikeqyrja mbi realizimin e procedures për marrjen e shoqerive aksionare.
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(2) Për gjithcka që nuk eshte rregulluar me kete ligj do
të zbatohen dispozitat e Ligjit për shoqeri tregtare dhe Ligjit për procedure të pergjithshme administrative.
Fusha e zbatimit
Neni 2
(1) Dispozitat e ketij ligji zbatohen për letrat me vlere
që kuotojne në burse të autorizuar dhe për letra me vlere të
emetuara nga shoqerite aksionare me obligime të vecanta
për njoftim, në pajtim me Ligjin për letra me vlere.
(2) Dispozitat e ketij ligji zbatohen edhe për shoqerite
aksionare një vit nga dita kur kane pushuar t'i plotesojne
kushtet për shoqeri aksionare me obligime të vecanta për
njoftim në pajtim me Ligjin për letra me vlere ose do të
pushoje të kotoje në burse të autorizuar.
(3) Gjate blerjes së aksioneve prone e Republikes së
Maqedonise, nuk zbatohen dispozitat e ketij ligji.
(4) Letra me vlere në prone të Republikes së Maqedonise sipas ketij ligji nenkuptohen aksionet në shoqerite tregtare të regjistruara në baza të ndryshme në Republiken e
Maqedonise, shfrytezuesit dhe njesite shfrytezuese të mjeteve nga Buxheti i Republikes së Maqedonise, agjenci, fonde, ndermarrje publike dhe në institucione tjera dhe persona juridike që kryejne pune me interes publik, në pajtim me
ligjin të themeluara me mjete në prone shteterore.
Perkufizime
Neni 3
Shprehje të caktuara të perdorura në kete ligj, e kane
kuptimin si vijojne:
1. "Oferte për marrje" eshte oferte e shpallur publikisht,
e detyrueshme ose vullnetare, drejtuar të gjithe poseduesve
të letrave me vlere në shoqerine qellimore me qellim të fitohet kontroll në shoqerine qellimore;
2. "Pranues i ofertes" eshte posedues i letrave me vlere
të shoqerise qellimore, që e ka pranuar oferten për marrje;
3. "Shoqeri qellimore" eshte shoqeria aksionare, letrat
me vlere të së ciles jane lende e ofertes për marrje;
4. "Marres" eshte secili person që jep oferte për marrje
në kushte dhe menyre të percaktuara me kete ligj;
5. "Person" eshte personi juridik ose fizik vendas ose i
huaj;
6. "Opsioni bleres" eshte pergjigje ose veper tjeter juridike me realizimin e së ciles person i caktuar mundet në
date të caktuar dhe me cmim të caktuar të marre letra me
vlere në shoqerine qellimore;
7. "Marreveshje me afat" eshte marreveshje për shitje
në baze të së ciles pala merr letra me vlere të shoqerise qellimore me të drejte vote, me date realizimi në dite të percaktuar ose percaktuese ose dite të percaktuara ose percaktuese në të ardhmen, me cmim të percaktuar paraprakisht. Si
dite e percaktuar ose percaktuese në të ardhmen konsiderohet dita që fillon së paku tri dite pas lidhjes së marreveshjes
për shitje;
8. "Letra me vlere" jane aksione me të drejte vote në
shoqerine qellimore, letra me vlere me të drejte zevendesimi në aksione me të drejte vote dhe letra me vlere të cilat
poseduesit i ofrojne opsion bleres;
9. "Person juridik i autorizuar" eshte shtepia brokere
dhe banka e autorizuar e themeluar në Republiken e Maqedonise, e cila ka marre leje pune nga Komisioni për Letra
me Vlere i Republikes së Maqedonise (në tekstin në vijim:
Komisioni), në pajtim me Ligjin për letra me vlere;
10. "Persona që veprojne së bashku" jane persona që
bashkepunojne në baze të marreveshjes eksplicite ose implicite, me goje ose me shkrim, me qellim që ta arrijne, respektivisht ta marrin ose ta perforcojne kontrollin mbi shoqerine qellimore, ose të pengojne që marresi të realizoje
oferte të suksesshme për marrje dhe
11. "Kontroll" eshte posedimi i më teper se 25% të
aksioneve me të drejte vote në shoqerine qellimore.

Percaktimi i pjesemarrjes në të drejtat e votes
Neni 4
(1) Perqindja e pjesemarrjes në të drejtat e votes së personit në shoqerine qellimore (në tekstin në vijim: pjesemarrje në të drejtat e votes) konsiderohen të drejtat e votes, që
rezultojne nga:
1) letra me vlere posedues ligjor i të cilave eshte ai person, në emer të vet dhe në llogari të vet;
2) letra me vlere posedues ligjor i të cilave eshte personi tjeter, në emer të tij dhe për llogari të personit nga pika 1
e ketij paragrafi;
3) letra me vlere në pronesi të personave që veprojne së
bashku me personin nga pika 1 e ketij paragrafi;
4) letra me vlere me të drejte zevendesimi në aksione
me të drejte vote të personave nga pikat 1, 2 dhe 3 të ketij
paragrafi;
5) letra me vlere të cilat, në baze të autorizimit të poseduesit ligjor, personit nga pika 1 të ketij paragrafi i japin të
drejte të votoje në emer të tij dhe sipas vleresimit personal,
respektivisht pa udhezim për votim nga poseduesi ligjor;
6) vepra juridike të cilat personave nga pikat 1 dhe 2 të
ketij paragrafi ia japin opsionin e blerjes dhe
7) marreveshje me afat posedues të të cilave jane personat nga pikat 1 dhe 2 të ketij paragrafi.
(2) Gjate percaktimit të perqindjes së pjesemarrjes në të
drejtat e votes që rezultojne nga opsioni i blerjes ose marreveshja me afat, konsiderohet se poseduesi i opsionit bleres tanime i ka marre letrat me vlere nga shoqeria qellimore të cilat
jane lende e vepres juridike, respektivisht se bleresi në marreveshje me afat tanime i ka marre letrat me vlere të shoqerise
qellimore që jane lende e marreveshjes me afat.
(3) Poseduesit e opsionit të blerjes dhe bleresit në marreveshje me afat jane të obliguar që ta njoftojne Komisionin për çdo veper juridike, në baze të së ciles e kane marre
opsionin e blerjes ose kerkesen për dorezimin e letrave me
vlere nga marreveshje me afat, më së voni në diten e trete
pas dites së lidhjes së vepres juridike.
(4) Gjate percaktimit të perqindjes së pjesemarrjes në të
drejtat e votes merren parasysh:
1) të drejtat e votes nga të gjitha aksionet me të drejte
vote të shoqerise qellimore, duke i perfshire aksionet e veta
dhe aksionet te të cilat realizimi i të drejtes së votes të aksionareve tjere eshte i kufizuar sipas ketij ose ligji tjeter dhe
2) të drejtat e votes në baze të opsioneve të blerjes ose
marreveshjeve me afat.
(5) Gjate percaktimit të perqindjes së pjesemarrjes në të
drejtat e votes të shoqerise për menaxhim me fondet investuese, respektivisht shoqerise për menaxhim me fondet
pensionale në shoqerine qellimore, nuk konsiderohen të
drejtat e votes së letrave me vlere që e perbejne pronen e
fondit investues, respektivisht fondin pensional me të cilin
udheheq shoqeria për menaxhim me fondet investuese, respektivisht shoqeria për menaxhim me fondet pensionale,
vetem kur ato menaxhojne vetem në interes të poseduesve
të pjesemarrjeve respektivisht aksioneve në fondin investues, respektivisht anetareve të fondit pensional, në pajtim
me ligjin.
Veprimi i perbashket
Neni 5
(1) Persona që veprojne së bashku konsiderohen:
1) personat të cilet i bashkojne rrethanat lidhur me marrjen e letrave me vlere, si vijon:
a) periudha kohore në të cilen i kane marre letrat me
vlere,
b) menyra e marrjes së letrave me vlere,
v) pjesemarrja procentuale në numrin e pergjithshem të
letrave me vlere që tanime i kane dhe
g) pjesemarrja procentuale e letrave me vlere të marra
në menyre plotesuese në numrin e pergjithshem të letrave
me vlere në shoqeri;
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2) anetaret e organit të menaxhimit, respektivisht të
keshillit mbikeqyres të personave juridike që veprojne së
bashku;
3) anetaret e organit të menaxhimit, respektivisht të
keshillit mbikeqyres të personave juridike me ata persona
juridike;
4) personat të cilet në kuvendin e aksionareve të shoqerise qellimore së bashku propozojne dhe marrin vendime
për miratimin e të cilave si propozues e kane shumicen e
nevojshme të votave dhe
5) persona, të cilet ndermjet tyre jane të lidhur si anetare të familjes më të ngushte.
(2) Personat veprojne së bashku edhe kur eshte plotesuar së paku një nga kushtet si vijojne:
1) personi në menyre të drejtperdrejte ose indirekte posedon 25% ose më teper të aksioneve me të drejte vote të
personit juridik;
2) personi në menyre të drejtperdrejte ose indirekte posedon 25% ose më teper të pjesemarrjeve të personit juridik;
3) ka të drejte të emeroje dhe shkarkoje shumicen e
anetareve të organit të menaxhimit, respektivisht të keshillit mbikeqyres të personit tjeter juridik, në menyre të drejtperdrejte ose indirekte, duke e perfshire edhe marreveshjen
e lidhur me një ose më teper aksionare ose bashkepronare
të personit tjeter juridik për leshimin ose bashkimin e të
drejtave të tyre të votes për realizimin e interesave të perbashketa;
4) ka të drejte menaxhimi me politikat afariste dhe financiare të personit tjeter juridik në baze të autorizimit nga
akti i themelimit dhe
5) ka ndikim mbizoterues të drejtperdrejte ose indirekt
në udheheqjen e puneve të shoqerise dhe marrjen e vendimeve.
(3) Sipas paragrafit (1) pika 5 të ketij neni, si anetare të
familjes më të ngushte të personit individual konsiderohen:
bashkeshorti ose personi me të cilin jeton në bashkesi jashtemartesore, femije ose femije i adoptuar, prindi ose persona nën kujdestari të atij personi fizik.
(4) Letrave me vlere që i posedon një person u shtohen
edhe letrat me vlere të personave me të cilet ai vepron së
bashku.
(5) Veprim i perbashket nuk konsiderohet realizimi i të
drejtes së votes në baze të autorizimeve të dhena nga më
teper aksionare një të autorizuari në procedure në pajtim
me Ligjin për shoqeri tregtare, pervec nese kjo paraqet
menyre të fshehte të marreveshjes qellimi i së ciles eshte
marrja dhe perforcimi i kontrollit mbi tere shoqerine.
(6) Komisioni më afersisht i percakton kriteret për percaktimin e veprimit të perbashket nga paragrafet (1), (2)
dhe (5) të ketij neni.
Realizimi i transaksioneve me letra me vlere
Neni 6
Transaksionet e shitblerjes të letrave me vlere në baze të
ofertes për marrje nuk kryhen permes burses së autorizuar.
Shpallja
Neni 7
Veprimet juridike dhe të tjera për të cilat me kete ligj
parashihet shpallja, shpallen në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise" dhe së paku në një gazete ditore që
rregullisht del në territorin e Republikes së Maqedonise.
Kompensime
Neni 8
Komisioni arketon kompensime për leshimin e lejes për
oferte për marrje, për leshimin e aktvendimit për percaktimin e suksesit të ofertes, për kontrollin e kryer në rast të
marrjes së aksioneve në kundershtim me kete ligj dhe për
kontrollin e kryer për zbatimin e ofertes për marrje.

II. OFERTA PËR MARRJE
Oferta e detyrueshme për marrje
Neni 9
(1) Personi vete ose së bashku me personat me të cilet
vepron së bashku, nuk guxon të marre më teper se 25% të
letrave me vlere me të drejte vote të emetuara nga shoqeria
e caktuar aksionare (në tekstin në vijim: pragu kontrollues
për marrje) pa dhene paraprakisht oferte për marrje.
(2) Oferte për marrje obligohet të jape person i cili vete
ose së bashku me personat me të cilet vepron së bashku e
ka arritur pragun kontrollues për marrje.
(3) Marresi që ka realizuar oferte të suksesshme për
marrje, mund të marre 5% të aksioneve me të drejte vote
në afat prej dy vitesh (në tekstin në vijim: pragu plotesues
për marrje). Nese marresi në afat prej dy vitesh e arrin pragun plotesues për marrje, obligohet që të jape oferte për
marrje.
(4) Obligimi për dhenien e ofertes për marrje hiqet kur
marresi me oferte të suksesshme për marrje ka marre së paku 75% të aksioneve me të drejte vote të shoqerise qellimore (në tekstin në vijim: pragu perfundimtar i marrjes).
(5) Dispozitat e ketij ligji që kane të bejne me obligimet e marresit që do ta arrije pragun kontrollues për marrje, në menyre perkatese kane të bejne edhe për marresin që
do ta arrije pragun plotesues për marrje.
Oferta vullnetare për marrje
Neni 10
Oferte vullnetare për marrje mund të jape personi i cili
vete ose së bashku me personat me të cilet vepron bashkerisht nuk ka marre 25% të letrave me vlere të shoqerise që
sigurojne të drejte vote, e i cili deshiron të kryeje marrje.
Lenda e ofertes për marrje
Neni 11
Lende e ofertes për marrje jane të gjitha letrat me vlere
të shoqerise qellimore, pervec letrave me vlere posedues i
të cilave eshte marresi.
Oferta e detyrueshme për marrje të personave
që veprojne së bashku
Neni 12
(1) Në rast të veprimit të perbashket, pervec ofertes së
perbashket për marrje, oferte për marrje mund të jape secili
nga personat që veprojne së bashku, e do të konsiderohet se
eshte plotesuar obligimi nese oferte për marrje jep cilido
nga personat që veprojne së bashku.
(2) Cmimi i ofertes për marrje nuk guxon të jete më i
ulet se cmimi më i larte me të cilin cilido nga personat që
veprojne së bashku i ka blere letrat me vlere në 12 muajt e
fundit para shpalljes së ofertes.
(3) Të drejtat dhe obligimet e ndersjella të personave që
veprojne së bashku dhe që parashtrojne oferte të perbashket jane proporcionale me mjetet e investuara të secilit prej
tyre në letrat me vlere, pervec nese ata nuk merren vesh
ndryshe.
Lloje të kompensimit në oferten për marrje
Neni 13
(1) Në oferten për marrje, marresi mund të ofroje kompensim për letra me vlere në forme të :
1) parave (në tekstin në vijim: oferte me para);
2) letrave tjera me vlere që i plotesojne kushtet nga neni 15 i ketij ligji (në tekstin në vijim: oferte me letra me
vlere për zevendesim);
3) pjeses së letrave me vlere për zevendesim dhe pjeses
me para (në tekstin në vijim: oferte e kombinuar) dhe
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4) letra me vlere për zevendesim ose pagese të gjithe
shumes me para, ashtu që të drejte zgjedhjeje do të kene
pronaret e letrave me vlere për të cilet ka të beje oferta për
marrje (në tekstin në vijim: oferte alternative).
(2) Në rast të ofertes me letra me vlere për zevendesim,
marresi eshte i obliguar të ofroje pagese me para, nese letrat me vlere të ofruara për zevendesim nuk i plotesojne
kushtet nga neni 15 i ketij ligji.
(3) Në rast të ofertes së kombinuar, marresi mund të jape edhe oferte alternative, ashtu që e drejta e zgjedhjes ka
të beje ose vetem me pjesen e shumes që paguhet me para
ose vetem me pjesen e shumes që paguhet me letra me vlere për zevendesim.
Cmimi i letrave me vlere
Neni 14
(1) Cmimi respektivisht raporti i zevendesimit të letrave me vlere për të cilat ka të beje oferta për marrje me letra
me vlere për zevendesim, të cilin do ta percaktoje marresi
në oferten për marrje, eshte i barabarte për të gjitha letrat
me vlere me afat të caktuar që jane lende e ofertes për marrje.
(2) Cmimi në oferten për marrje nuk guxon të jete më i
ulet se cmimi më i larte me të cilin marresi ose personat me
të cilet vepron bashkerisht kane blere letra me vlere gjate
12 muajve të fundit para njoftimit për qellimin e marrjes në
pajtim me nenin 22 paragrafi (1) të ketij ligji.
(3) Nese cmimi nga paragrafi (2) i ketij neni eshte më i
ulet se cmimi mesatar i letrave me vlere i arritur në bursen
e autorizuar në 12 muajt e fundit para njoftimit për qellimin e marrjes në pajtim me nenin 22 paragrafi (1) të ketij
ligji, marresi eshte i obliguar që ta ofroje së paku cmimin
mesatar të arritur në bursen e autorizuar.
(4) Nese me letrat me vlere që jane lende e ofertes për
marrje nuk eshte tregtuar gjate 12 muajve të fundit para
njoftimit për qellimin e marrjes në pajtim me nenin 22 paragrafi (1) të ketij ligji, marresi eshte i obliguar që të ofroje
cmim së paku në lartesine e vleres së percaktuar të letrave
me vlere të percaktuar nga vleresuesi i autorizuar.
(5) Cmimi mesatar i letrave me vlere i arritur në bursen
e autorizuar llogaritet si mesatare e thjeshte aritmetike të
cmimeve ditore mesatare të ponderuara të arritura në bursen e autorizuar.
(6) Marresi i cili në periudhe prej një viti pas skadimit
të afatit për pranimin e ofertes për marrje e cila ka qene e
suksesshme merr letra me vlere me cmim që eshte më i larte se cmimi në atë oferte, eshte i obliguar që pranuesve të
ofertes t'ua paguaje dallimin e cmimit me para në afat prej
tete ditesh nga dita e marrjes së letrave të reja me vlere.
Nese marresi nuk e paguan dallimin e cmimit në afat të caktuar, për të në menyre perkatese zbatohen dispozitat e nenit 60 të ketij ligji.
(7) Nese marresi i ofertes për marrje ofron letra me vlere për zevendesim në perpjesetim sipas të cilit pranuesit të
ofertes nuk i takon numri i plote i letrave me vlere për zevendesim, marresi eshte i obliguar që pranuesit të ofertes
t'ia ofroje pagesen e dallimit në para (në tekstin në vijim:
dallimi në cmim).
Letra me vlere për zevendesim
Neni 15
(1) Si letra me vlere për zevendesim, marresi në oferten
për marrje mund të ofroje vetem:
1) aksione, respektivisht obligacione tanime të emetuara që kuotojne në tregun zyrtar të burses ose aksione të
ndermarrjeve të huaja që kuotojne në burse që eshte e lidhur me bursen e autorizuar të Republikes Maqedonise
dhe/ose
2) aksione, respektivisht obligacione të cilat marresi
për here të pare i leshon për marrje dhe të cilat jane të llojit
dhe formes së njejte si aksionet dhe obligacionet tanime të
emetuara nga pika 1 e ketij paragrafi.
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(2) Komisioni percakton kushte më të detajuara që duhet t'i plotesojne letrat me vlere për zevendesim nga aspekti
i karakteristikave të atyre letrave me vlere.
(3) Gjate emetimit të letrave me vlere për zevendesim
nga paragrafi (1) pika 2 të ketij neni për rritjen e kryegjese
themelore të marresit, zbatohen dispozitat e Ligjit për shoqeri tregtare për rritjen e kryegjese themelore të shoqerise
aksionare.
(4) Gjate emetimit të letrave me vlere nga paragrafi (1)
pika 2 të ketij neni, nuk zbatohen dispozitat e Ligjit për letra me vlere për oferte publike të letrave me vlere.
(5) Kur marresi gjate ofertes për marrje ofron letra me
vlere për zevendesim nga paragrafi (1) pika 2 të ketij neni,
me leshimin e lejes për kete oferte për marrje konsiderohet
se Komisioni ka leshuar edhe leje për oferte publike të atyre letrave me vlere për zevendesim.
Elementet e ofertes për marrje
Neni 16
(1) Oferta për marrje në vecanti i permban elementet si
vijojne:
1) letrat me vlere për të cilat ka të beje oferta për marrje;
2) deklaraten e qarte dhe të padyshimte se oferta ka të
beje me tere aksionaret që posedojne letra me vlere të emetuara nga shoqeria qellimore, si dhe se marresi obligohet ta
bleje secilen leter me vlere në pajtim me dispozitat me
kushtet e percaktuara dhe të shpallura;
3) cmimin me të cilin marresi obligohet t'i bleje letrat
me vlere;
4) afatin dhe menyren e pageses së letrave me vlere për
të cilat eshte dhene oferta për marrje dhe
5) daten e fillimit dhe daten e perfundimit të afatit për
pranimin e ofertes për marrje nga ana e poseduesve të letrave me vlere.
(2) Kur marresi me oferten për marrje ofron letra me
vlere për zevendesim nga neni 15 paragrafi (1) pika 1 të
ketij ligji, oferta për marrje krahas elementeve nga paragrafi (1) i ketij neni, e permban edhe perpjesetimin e sakte të
percaktuar për zevendesimin e letrave me vlere për zevendesim, llojin e tyre, si dhe cmimin e tyre të fundit të tregut
para shpalljes së ofertes për zevendesim, e nese me letrat
me vlere nuk eshte tregtuar shenohet vlera e percaktuar e
letrave, e percaktuar nga vleresuesi i autorizuar.
(3) Kur marresi me oferten për marrje ofron letra me
vlere për zevendesim nga neni 15 paragrafi (1) pika 2 të
ketij ligji, oferta për marrje pervec elementeve nga paragrafi (1) i ketij neni e permban edhe vleren emetuese të letrave
me vlere.
(4) Oferta për marrje nuk guxon të permbaje kushte tjera, pervec kushteve për anulim nga neni 17 i ketij ligji dhe
për prolongim nga neni 30 i ketij ligji.
Kushte për anulimin e ofertes për marrje
Neni 17
(1) Nese për marrje të letrave me vlere që jane lende e
ofertes për marrje, pervec lejes nga neni 31 paragrafi (1) të
ketij ligji, nevojitet edhe leje paraprake ose pelqim paraprak nga organi tjeter kompetent, oferta për marrje doemos
duhet të permbaje edhe kusht për anulim, nese organi kompetent deri në skadimin e afatit për pranim të asaj oferte:
1) nuk e leshon lejen ose pelqimin;
2) e refuzon leshimin e lejes ose pelqimit ose
3) leshon leje ose pelqim për marrjen e sasise më të vogel të letrave me vlere nga sasia të cilen marresi tanime e
posedon ose për të cilen ka dhene deklarate për pranim të
ofertes për marrje.
(2) Nese lende e ofertes për marrje jane letra të reja me
vlere për zevendesim, oferta doemos duhet të permbaje edhe kusht për anulim i cili hyn në fuqi:
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1) te të gjitha letrat me vlere për zevendesim: nese marresi në afat prej dy ditesh pune nga skadimi i afatit për pranimin e ofertes për marrje nuk i dorezon letrat me vlere
nga neni 15 paragrafi (1) të ketij ligji për regjistrim në depozitarin e autorizuar;
2) te aksionet e reja për zevendesim: nese kuvendi i
aksionareve të emetuesit pas skadimit të afatit për pranimin
e ofertes, nuk miraton vendim perkates për rritjen e kryegjese themelore dhe
3) te letrat e reja me vlere për zevendesim, që nuk jane
aksione: nese organi i menaxhimit të emetuesit deri në skadim të afatit për pranimin e ofertes nuk miraton vendim
perkates për emetimin e atyre letrave me vlere.
(3) Në rast të plotesimit të kushteve për anulim nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni, të gjitha deklaratat e dhena me qellim pranimin e ofertes për marrje do të konsiderohen të pavlefshme.
Pragu i suksesit të ofertes
Neni 18
(1) Me oferten për marrje, marresi mund ta konstatoje pragun e suksesit, respektivisht sasine më të vogel që duhet të
pranohet që oferta për marrje të konsiderohet e suksesshme.
(2) Kur pragu i suksesit nga paragrafi (1) i ketij neni do
të arrihet, marresi eshte i obliguar që të njejtin ta paraqese
diten e ardhshme të punes.
(3) Nese pragu i suksesit plotesohet në 14 ditet e fundit
nga afati për pranimin e ofertes, afati vazhdohet për 14 dite
plotesuese, por më së shumti deri në skadimin e afatit të
fundit.
Perjashtime nga obligimi për dhenien e ofertes
për marrje
Neni 19
(1) Personi që e ka arritur pragun kontrollues respektivisht plotesues të marrjes, nuk eshte i obliguar që të jape
oferte për marrje, nese pragun e marrjes e ka arritur me
marrjen e letrave me vlere:
1) për zevendesimin e letrave me vlere të personit juridik i cili për shkak të bashkimit ose ndarjes ka pushuar së
ekzistuari;
2) në procedure falimentuese kur personi paraqitet si
kreditor falimentues;
3) gjate ndryshimit të formes juridike të shoqerise tregtare;
4) gjate bashkimit të shoqerive tregtare, me kusht që
vetem një nga shoqerite që marrin pjese në proceduren e
bashkengjitjes të posedoje aksione në shoqerine aksionare
për të cilen eshte plotesuar kushti i ketij ligji për shpalljen e
ofertes për marrje;
5) gjate rritjes së kryegjese themelore me emision për
bleres të njohur, pasi që kuvendi i aksionareve ka lejuar që
ai person mund të marre letra me vlere në shume që e tejkalon kushtin e ketij ligji për dhenien e ofertes për marrje;
6) në baze të depozitimit jomonetar gjate themelimit
ose rritjes së kryegjese themelore të shoqerise dhe nese behet fjale për shoqeri në kuader të grupit të njejte;
7) në baze të vendimit permbarues gjyqesor;
8) në baze të trashegimise ose permes ndarjes së prones
së fituar në martese ose në bashkesi jashtemartesore;
9) gjate kryerjes së sigurimit, në rast kur si sigurim jane
dhene ato letra me vlere;
10) në zevendesim për pagese të dividendes, pasi që
kuvendi i aksionareve ka lejuar që ai person mund të marre
letra me vlere në shume që e tejkalon kushtin e ketij ligji
për dhenien e ofertes për marrje;
11) pas ofertes së kryer për marrje nga marresi me të
cilin ka vepruar bashkerisht gjate ofertes për marrje ose nese bartja eshte kryer ndermjet shoqerive të lidhura në grup
dhe

12) me bartje ndermjet personave që veprojne bashkerisht për oferten e kryer për marrje nga marresi me të cilin
ka vepruar bashkerisht gjate ofertes për marrje, me ç'rast
nuk ndryshon pjesemarrja në të drejtat e votes e personave
që veprojne bashkerisht.
(2) Personi që e ka arritur pragun për marrje, nuk eshte
i obliguar që të jape oferte për marrje nese pragun për marrje e ka arritur për shkak të zvogelimit të kryegjese themelore të shoqerise me terheqjen e aksioneve, të kryer në baze
të vendimit të kuvendit në pajtim me Ligjin për shoqeri tregtare.
(3) Për personin që nuk ka obligim të jape oferte për
marrje në pajtim me paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni, obligimi që të jape oferte për marrje krijohet me marrjen e pare të metejme të letrave me vlere të shoqerise qellimore,
pervec nese metej nuk e arrin pragun për marrje.
(4) Për krijimin e rrethanave nga paragrafet (1) dhe (2)
të ketij neni personi që nuk ka obligim të jape oferte për
marrje eshte i obliguar që në afat prej tri ditesh pune për
kete ta njoftoje Komisionin, pervec në rastin nga paragrafi
(1) pika 7 të ketij neni, kur doemos duhet ta njoftoje Komisionin menjehere pas marrjes së letrave me vlere.
Neni 20
Oferte për marrje jep personi juridik në emer dhe për
llogari të marresit.
III. PROCEDURA LIDHUR ME OFERTEN
PËR MARRJE
Dispozita të pergjithshme për oferten për marrje
Neni 21
(1) Të gjithe aksionaret e shoqerise qellimore jane të
barabarte në proceduren për marrje.
(2) Aksionaret e shoqerise qellimore doemos duhet të
informohen në menyre të plote, të sakte dhe në kohe për
oferten për marrje, që të kene kohe të mjaftueshme që në
menyre të drejte ta vleresojne oferten, t'i definojne interesat
e tyre dhe të marrin vendim për pranimin ose refuzimin e
ofertes për marrje.
(3) Organi i menaxhimit, respektivisht keshilli mbikeqyres i shoqerise qellimore gjate zbatimit të procedures për
marrje doemos duhet të veprojne në interes më të mire për
aksionaret e shoqerise qellimore.
(4) Organi i menaxhimit i shoqerise qellimore pergatit
mendim për ndikimin e zbatimit të ofertes mbi të punesuarit dhe punen afariste të shoqerise qellimore dhe për shkaqet në baze të të cilave eshte aprovuar mendimi.
(5) Marresi dhe personat tjere që marrin pjese në proceduren për marrje, nuk guxojne me veprimin e tyre në tregun e letrave me vlere të shkaktojne crregullime të cilat si
pasoje do të kontribuonin për rritje ose zbritje artificiale të
cmimit të aksioneve të shoqerise qellimore.
(6) Marresi mund të jape oferte për marrje vetem pasi
që teresisht do të siguroje mjete monetare ose lloj tjeter të
kompensimit për pagimin e letrave me vlere të percaktuar
me nenin 13 të ketij ligji.
Qellimi për marrje
Neni 22
(1) Marresi eshte i obliguar që për qellimin e tij për marrje ta njoftoje Komisionin, organin e menaxhimit të shoqerise qellimore, bursen e autorizuar dhe Komisionin për
Mbrojtjen e Konkurrences dhe ta shpalle qellimin në afat
prej një dite pune pas njoftimit.
(2) Për qellimin për marrje organi i menaxhimit të shoqerise qellimore dhe marresi jane të obliguar që menjehere
t'i njoftojne perfaqesuesit e të punesuarve, dhe nese nuk ka
të tille, atehere të punesuarit.
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Neni 24
(1) Komisioni mund të kerkoje nga personi për të cilin
mund të konkludohet se ka për qellim të kryeje marrje, në
afat prej 24 oresh nga pranimi i kerkeses nga Komisioni të
jape deklarate të padyshimte nese ka për qellim që të jape
oferte për marrje, nese në baze të kushteve të tregut të letrave me vlere mund të konkludohet se personi ose persona
të caktuar, kane për qellim të kryejne marrje, e vecanerisht
nese:
1) ndermjet shoqerise qellimore dhe personit/personave
nga ky paragraf ekzistojne negociata për marrje;
2) numri i tregtimeve dhe cmimi i letres me vlere të
shoqerise qellimore në tregun e organizuar rritet dukshem
dhe nga kjo mund të konkludohet se do të vije te oferta për
marrje dhe
3) organi i menaxhimit të marresit ka marre vendim për
percaktimin e cmimit në oferten për marrje e cila ende nuk
eshte shpallur.
(2) Në rastet nga paragrafi (1) i ketij neni Komisioni
mundet nga organi i menaxhimit të shoqerise qellimore të
kerkoje që në afat prej 24 oresh nga pranimi i kerkeses së
Komisioit, të jape deklarate të padyshimte nese eshte njoftuar me oferten e planifikuar për marrje.
(3) Deklaratat nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni,
personi nga paragrafi (1) i ketij neni, respektivisht organi i
menaxhimit nga paragrafi (2) i ketij neni, i publikon menjehere.

3) të dhenat për shoqerite të cilat lidhur me oferten për
marrje veprojne në emer të vet dhe për llogari të marresit;
4) të dhenat për personat që veprojne bashkerisht me
marresin dhe për menyren e veprimit të tyre të perbashket;
5) të dhenat për pjesemarrjen procentuale dhe llojin e
letrave me vlere, si dhe pjesemarrjen në të drejtat e votes të
cilat marresi gjate shpalljes së ofertes për marrje tanime i
ka në shoqerine qellimore;
6) elementet e ofertes për marrje nga neni 16 paragrafet
(1), (2) dhe (3) të ketij ligji;
7) të dhenat për afatet dhe menyren e plotesimit të obligimeve të marresit që do të shkaktohen me pranimin e
ofertes për marrje;
8) kushtet për terheqjen e ofertes për marrje;
9) kushtet për nderprerje, nese oferta për marrje eshte
dhene me kushte për nderprerje nga neni 17 i ketij ligji;
10) në rastin kur marresi ka percaktuar prag për suksesin e ofertes për marrje, vleren më të ulet të të gjithe letrave
me vlere të shoqerise qellimore që marresi, së bashku me
letrat me vlere që tanime i posedon, duhet ta fitoje në baze
të ofertes për marrje që ajo të jete e suksesshme;
11) të dhenat për menyren e depozitimit të shumes në
para, respektivisht garancise bankare dhe menyren e pagimit të cmimit të pranuesve të ofertes për marrje;
12) afatin për pranimin e ofertes dhe
13) qellimin e ofertes për marrje, respektivisht qellimin
e planeve të marresit lidhur me punen e ardhshme të shoqerine qellimore, politiken për mbrojtjen e vendeve të punes
së të punesuarve dhe organeve të menaxhimit, duke perfshire edhe të dhene për çdo ndryshim të kushteve për punesim, si dhe planin strategjik për shoqerine qellimore.
(3) Kur marresi në oferten për marrje ofron letra me
vlere për zevendesim, prospekti duhet të permbaje edhe:
1) të dhena për emetuesin e letrave me vlere që ofrohen
për zevendesim;
2) cmimin e fundit të tregut të letrave me vlere për zevendesim para shpalljes së prospektit, si dhe vleren e tyre
të kontabilitetit;
3) të drejtat dhe obligimet e poseduesit që dalin nga letrat me vlere për zevendesim;
4) menyren dhe proceduren për bartjen e letrave me
vlere të ofruara për zevendesim;
5) nese letrat e ofruara me vlere për zevendesim tanime
jane emetuar, të dhenat nga prospekti për kotacion të burses për letra me vlere dhe
6) nese letrat e ofruara me vlere për zevendesim ende nuk
jane emetuar, proceduren për emetimin e letrave me vlere.
(4) Komisioni më detalisht e percakton permbajtjen e
prospektit.

Heqja dore nga qellimi për marrje

Pergjegjesia për saktesine e prospektit

Neni 25
Nese marresi pas njoftimit që e ka dhene në pajtim me
nenin 22 të ketij ligji heq dore nga qellimi për marrje, nuk
mund të jape oferte të re para skadimit të një viti nga dita e
heqjes dore nga qellimi.

Neni 27
(1) Nese në prospekt jane shenuar informata të paverteta,
personat që e kane botuar prospektin, respektivisht kane
marre pjese në perpunimin e prospektit, në menyre solidare
jane pergjegjes për demin para poseduesve të letrave me vlere për të cilet ka të beje oferta për marrje, nese e kane ditur
ose eshte dashur ta dine për pavertetesine e të dhenave.
(2) Personat nga paragrafi (1) i ketij neni pergjigjen për
demin edhe nese në prospekt nuk jane shenuar të dhena të rendesishme që do të mund të ndikojne në vendimin e poseduesit
të letrave me vlere lidhur me pranimin e ofertes për marrje.
(3) Komisioni nuk pergjigjet për autenticitetin, plotesine dhe saktesine e të dhenave të permbajtura në prospekt.

(3) Bursa e autorizuar eshte e obliguar që qellimin për
marrje ta shpalle në faqen e vet të internetit në afat prej një
dite pune nga dita kur do ta marre njoftimin nga paragrafi
(1) i ketij neni.
(4) Marresi që e ka arritur pragun kontrollues për marrje eshte i obliguar që t'i plotesoje obligimet nga paragrafi
(1) i ketij neni në afat prej tri ditesh pune nga dita e arritjes
së atij pragu.
Njoftimi për marreveshje me marresin
Neni 23
Pas pranimit të njoftimit për qellimin nga neni 22 paragrafi (1) i ketij ligji, organi i menaxhimit i shoqerise qellimore eshte i obliguar që në afat prej tri ditesh pune ta njoftoje Komisionin për ekzistimin e marreveshjeve ose bisedimeve me marresin ose për atë se marreveshje ose bisedime të atilla nuk ekzistojne.
Deklarata për qellimin e marrjes

Prospekti
Neni 26
(1) Marresi te Komisioni dorezon kerkese për marrjen e
lejes për oferte për marrje dhe dokument për dhenien e
ofertes (në tekstin e metejme: prospekt) më së voni 30 dite,
por jo më pak se dhjete dite pas shpalljes së qellimit nga
neni 22 paragrafi (1) i ketij ligji.
(2) Prospekti i permban të dhenat që jane të domosdoshme që pronareve të letrave me vlere t'u mundesojne të
marrin vendime lidhur me pranimin e ofertes për marrje, e
në vecanti:
1) emrin personal dhe adresen, respektivisht firmen dhe
seline e marresit;
2) të dhenat për shoqerine qellimore;

Arritshmeria e prospektit
Neni 28
(1) Marresi eshte i obliguar që prospektin dhe oferten
për marrje për të cilen Komisioni paraprakisht i ka leshuar
leje, t'i shpalle menjehere pas marrjes së lejes nga Komisioni, por jo më vone se një dite pune. Oferta për marrje
shpallet edhe në ueb faqen e burses së autorizuar.
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(2) Marresi eshte i obliguar që prospektin njekohesisht
me shpalljen e tij ta dorezoje te:
1) organi për menaxhim të shoqerise qellimore;
2) Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrences,
3) depozitari i autorizuar dhe
4) tere personat juridike të autorizuar.
(3) Personat juridike të autorizuar jane të obliguar të sigurojne që prospekti t'u ofrohet pa pagese të gjithe poseduesve të letrave me vlere të emetuara nga shoqeria qellimore, e me kerkese të poseduesit t'i mundesojne ekzemplar pa
pagese.
(4) Organi i menaxhimit të shoqerise qellimore dhe
marresi jane të obliguar që perfaqesuesve të të punesuarve,
e nese të tille nuk ka, atehere të punesuarve menjehere dhe
pa pagese t'u dorezojne ekzemplar të prospektit.
Ndryshimi i ofertes për marrje
Neni 29
(1) Marresi mund ta ndryshoje oferten për marrje e cila
tanime eshte shpallur nese:
1) ofron cmim të larte ose raport më të volitshe për zevendesim ose
2) cakton prag më të ulet të suksesit, nese marresi ka
percaktuar prag të suksesit në oferten për marrje.
(2) Marresi mund ta ndryshoje oferten për marrje më së
voni 14 dite para skadimit të afatit për pranimin e saj.
(3) Më së voni 14 dite para skadimit të afatit për pranimin e ofertes marresi i cili deshiron ta ndryshoje oferten
eshte i obliguar t'i plotesoje obligimet si vijojne:
1) ta shpalle ndryshimin e ofertes për marrje;
2) nese e ndryshon oferten për marrje ashtu që do të
ofroje cmim më të larte: të depozitoje shume plotesuese në
lartesi të dallimit ndermjet cmimit të ndryshuar dhe atij paraprak në menyre të percaktuar në nenin 34 të ketij ligji;
3) nese e ndryshon oferten për marrje në të cilen do të
ofroje letra me vlere për zevendesim, ashtu që do të ofroje
raport më të volitshem për zevendesim: të depzitoje sasi
plotesuese të atyre letrave me vlere në menyre të percaktuar në nenin 35 të ketij ligji;
4) për ndryshimin e ofertes për marrje dhe për plotesimin e obligimeve nga pikat 2 dhe 3 të ketij paragrafi, para
shpalljes së saj t'i njoftoje Komisionin dhe depozitarin e
autorizuar.
(4) Nese marresi nuk i ploteson obligimet nga paragrafi
(3) i ketij neni, oferta e ndryshur për marrje nuk do të kete
veprim juridik.
(5) Nese marresi e ndryshon oferten për marrje konsiderohet se edhe personat që e kane pranuar oferten për marrje para shpalljes së ndryshimit e kane pranuar edhe oferten e ndryshuar për marrje.
Afate për pranimin e ofertes për marrje
Neni 30
(1) Afati perfundimtar për pranimin e ofertes për marrje dhe ofertave eventuale konkurruese eshte 60 dite nga dita kur eshte shpallur oferta e pare për marrje (në tekstin e
metejme: afati perfundimtar).
(2) Afati për pranimin e ofertes për marrje nuk guxon
të jete më i shkurter se 28 dite dhe më i gjate se 60 dite nga
shpallja e ofertes.
(3) Afati për pranimin e ofertes për marrje vazhdohet
në rastet si vijon dhe për numrin e diteve si vijon, por më
së shumti deri në skadimin e afatit perfundimtar:
1) nese pragu për sukses të ofertes për marrje i percaktuar në pajtim me nenin 18 të ketij ligji plotesohet në 14
ditet e fundit nga afati për pranimin e ofertes, i njejti vazhdohet për 14 dite plotesuese;
2) nese marresi e ndryshon oferten për marrje në pajtim
me nenin 29 të ketij ligji, afati për pranimin e ofertes për
marrje vazhdohet për shtate dite dhe
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3) nese eshte dhene oferte konkurruese për marrje, afati
për pranimin e ofertes për marrje vazhdohet deri në skadimin e afatit për pranimin e ofertes konkurruese, nese ai
skadon më vone por jo më gjate se skadimi i afatit perfundimtar.
(4) Marresi eshte i obliguar që ta shpalle çdo ndryshim
të afateve për pranimin e ofertes për marrje.
Leja për oferte për marrje
Neni 31
(1) Marresi eshte i obliguar që para shpalljes së ofertes
për marrje të marre leje nga Komisioni (në tekstin e metejme: leje për oferte për marrje).
(2) Komisioni leshon leje për oferte për marrje nese jane plotesuar kushtet si vijojne:
1) prospekti eshte pergatitur në pajtim me nenin 26 të
ketij ligji;
2) oferta për marrje eshte në pajtim me kete ligj;
3) marresi ka depozituar mjete ose ka siguruar garanci
bankare në pajtim me nenin 34 të ketij ligji;
4) letrat me vlere për zevendesim marresi i ka rezervuar
në menyre të percaktuar në nenin 35 paragrafi (1) i ketij
ligji, nese marresi në oferten për marrje ofron letra me vlere për zevendesim në pajtim me nenin 15 paragrafi (1) pika
1 të ketij ligji;
5) letrat me vlere për zevendesim i plotesojne kushtet
nga neni 15 paragrafet (1) dhe (2) të ketij ligji;
6) marresi ka dorezuar deshmi te Komisioni se letrat
me vlere për zevendesim të cilat jane ofruar në oferten për
marrje nuk i ka dhene ose nuk eshte obliguar t'i jape si
peng ose garanci;
7) marresi ka lidhur marreveshje me depozitarin e autorizuar në pajtim me nenin 33 të ketij ligji dhe
8) ka vendim për marrjen nga organi kompetent, nese
marresi eshte person juridik.
(3) Pas kerkeses për marrjen e lejes për oferte për marrje Komisioni miraton aktvendim më së voni në afat prej
dhjete ditesh pune nga dita e pranimit të kerkeses së kompletuar, respektivisht më së voni në afat prej 25 ditesh pune,
nese behet fjale për oferte me letra me vlere për zevendesim nga neni 15 i ketij ligji.
(4) Kunder aktvendimit të Komisionit mund të paraqitet ankese në afat prej 15 ditesh pune te Komisioni për
zgjidhjen e ankesave nga sfera e tregut të letrave me vlere.
(5) Ankesa nga paragrafi (4) i ketij neni nuk e shtyn
zbatimin e aktvendimit të Komisionit.
(6) Komisioni e percakton dokumentacionin që parashtrohet me kerkese për dhenien e lejes për oferte për marrje.
Mendimi i organit të menaxhimit të shoqerise qellimore
Neni 32
(1) Organi i menaxhimit të shoqerise qellimore eshte i
obliguar që ta shpalle mendimin e vet lidhur me oferten për
marrje në afat prej dhjete ditesh nga shpallja e tij (në tekstin e metejme: mendim për oferte për marrje).
(2) Mendimi për oferten për marrje doemos duhet të
permbaje:
1) qendrim të organit të menaxhimit për ndikimin e
zbatimit të ofertes mbi interesat e shoqerise qellimore, e në
vecanti mbi të punesuarit, si dhe për planet strategjike të
marresit për shoqerine qellimore;
2) të dhena për ekzistimin e negociatave lidhur me
oferten për marrje ndermjet marresit dhe organit të menaxhimit të shoqerise qellimore;
3) menyren me të cilen marresi e realizon të drejten e
votes së letrave që tanime jane në pronesine e tij;
4) deklarate nese anetaret e organit të menaxhimit të
shoqerise qellimore që jane posedues të letrave me vlere
për të cilat ka të beje oferta për marrje kane për qellim ta
pranojne ose ta refuzojne oferten për marrje dhe ta paraqesin arsyetimin e vet dhe
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5) të dhena të arsyetuara për pasojat për raportin e fundit vjetor të reviduar të shoqerise qellimore me shenimin e
vleres së kontabilitetit të letrave me vlere me të cilat ka të
beje oferta për marrje.
(3) Organi i menaxhimit të shoqerise qellimore eshte i
obliguar që në afat prej pese ditesh pune nga shpallja e
ofertes ta dorezoje mendimin nga paragrafi (2) i ketij neni
te perfaqesuesit e të punesuarve, e nese të atille nuk ka, atehere te të punesuarit në shoqeri. Perfaqesuesit e të punesuarve, respektivisht të punesuarit në shoqeri, në afat prej tri
ditesh pune nga dita e marrjes së mendimit të organit të
menaxhimit, mund ta japin mendimin e vet për oferten për
marrje.
(4) Nese organi i menaxhimit të shoqerise qellimore në
afatin nga paragrafi (3) i ketij neni merr mendim nga perfaqesuesit e të punesuarve, respektivisht nga të punesuarit në
shoqeri, eshte i obliguar që të njejtin ta bashkengjise dhe
shpalle së bashku me mendimin e vet.
(5) Nese në mendimin e organit të menaxhimit ose në
mendimin e të punesuarve jane shenuar të dhena të paverteta ose të dhena të cilat shpien në huti, personat që e kane
dhene mendimin ose kane marre pjese gjate perpilimit të
mendimit, në menyre solidare jane pergjegjes para poseduesve të letrave me vlere për të cilet ka të beje oferta për
marrjen e demit, nese e kane ditur ose doemos duhej ta dinin për natyren e atille të të dhenave.
Sherbimet e depozitarit të autorizuar lidhur
me marrjen
Neni 33
(1) Marresi lidh marreveshje me depozitarin e autorizuar për kryerjen e sherbimeve në procedure për marrje.
(2) Me marreveshjen nga paragrafi (1) i ketij neni depozitari i autorizuar obligohet që t'i kryeje të gjitha regjistrimet e ndalimeve për disponim me letra me vlere dhe
regjistrimet e bartjes së letrave me vlere, si dhe të gjitha
pagesat që duhet të kryhen në procedure për marrje.
(3) Depozitari i autorizuar arketon kompensim për
sherbimet nga paragrafi (1) i ketij neni.
Depozitimi i shumes në para
Neni 34
(1) Marresi e depziton shumen në para të nevojshme
për pagimin e të gjitha letrave me vlere për të cilat ka të beje oferta për marrje, në llogari të vecante të depozitarit të
autorizuar.
(2) Në rast të ofertes së kombinuar marresi depziton te
depozitari i autorizuar shume në para të nevojshme për pagimin e asaj pjese të cmimit që paguhet në para.
(3) Në rast të ofertes alternative marresi te depozitari i
autorizuar depoziton shume në para të nevojshme për pagimin e të gjitha letrave me vlere për të cilat ka të beje oferta
për marrje, në rast që të gjithe poseduesit e letrave me vlere
ta zgjedhin pagimin e cmimit në para.
(4) Në vend të depozitimit të mjeteve në para në pajtim
me paragrafet (1), (2) dhe (3) të ketij neni, depozitarit të
autorizuar marresi mund t'i dorezoje garanci bankare nga
banka me seli në Republiken e Maqedonise ose banka me
seli në shtetin anetar të OECD-së, me të cilen banka në
menyre të parevokueshme obligohet se në thirrje të pare të
depozitarit të autorizuar dhe pa kundershtim, në llogari të
vecante të depozitarit të autorizuar do ta paguaje shumen e
nevojshme për plotesimin e obligimeve për pagim ndaj
pronareve të letrave me vlere që e kane pranuar oferten për
marrje. Garancia bankare eshte me afat të vlefshmerise prej
së paku 30 ditesh pas skadimit të afatit për pagim, të percaktuar në oferten për marrje.

Kufizimi i disponimit me letra me vlere për zevendesim
Neni 35
(1) Nese marresi në oferten për marrjen e ofertave
ofron letra me vlere për zevendesim nga neni 15 paragrafi
(1) pika 1 të ketij ligji, eshte i obliguar që t'i leshoje urdherese depozitarit të autorizuar për rezervimin e atyre letrave
me vlere, me cfare deri në plotesimin e obligimeve ndaj
poseduesve të letrave me vlere që e kane pranuar oferten
për marrje, nuk mund të disponoje me të njejtat.
(2) Depozitari i autorizuar në baze të urdhereses nga
paragrafi (1) i ketij neni kryen regjistrim të ndalimit për
disponim me letrat me vlere për zevendesim në llogarite
perkatese për letra me vlere.
Ndalim për marrje të letrave me vlere
Neni 36
Nga dita e shpalljes së qellimit për marrje deri në skadimin e afatit për pranimin e ofertes për marrje, marresi
nuk guxon jashte procedures për marrje në menyre të drejtperdrejte ose indirekte, të bleje letra me vlere për të cilat ka
të beje qellimi. Vepra juridike e lidhur në kundershtim me
kete dispozite eshte e pavlefshme
Zbulimi i puneve lidhur me letrat me vlere që jane
lende e ofertes për marrje
Neni 37
(1) Anetaret e organit të menaxhimit të marresit dhe
anetaret e organit të menaxhimit të shoqerise qellimore, më
së voni dhjete dite pas fillimit të afatit për pranimin e ofertes për marrje jane të obliguar që ta njoftojne Komisionin
për tere punet juridike për letrat me vlere në fjale që i kane
kryer në periudhe prej 12 muajsh para fillimit të afatit për
pranimin e ofertes për marrje.
(2) Obligimi për njoftimin e Komisionit në afatin nga
paragrafi (1) i ketij neni ka të beje edhe me anetaret e familjes më të ngushte, si dhe me personat juridike në pronesi shumice të personave nga paragrafi (1) i ketij neni.
(3) Nese personat nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni nuk kane kryer pune juridike me letrat me vlere që jane
lende e ofertes për marrje, jane të obliguar që te Komisioni
të dorezojne deklarate perkatese.
Deklarata për pranimin e ofertes për marrje
Neni 38
(1) Oferta për marrje pranohet nga poseduesit e letrave
me vlere të leshuara nga shoqeria qellimore me deklarate
me shkrim për pranimin e ofertes për marrje (në vazhdim:
deklarate për pranimin e ofertes).
(2) Deklarata për pranimin e ofertes i dergohet personit
të autorizuar juridik nga neni 20 i ketij ligji, me cfare poseduesit e letrave me vlere i rezervojne letrat me vlere në llogari të vecante në depozitarin e autorizuar dhe metej nuk
mund të disponojne me to.
(3) Deklarata për pranimin e ofertes në vecanti i permban:
1) emrin dhe mbiemrin, respektivisht emrin dhe seline
e poseduesit të letrave me vlere që e pranon oferten për
marrje;
2) deklaraten për pranimin e ofertes për marrje, si dhe
formen, llojin, dhe sasine e letrave me vlere, që jane lende
e kesaj deklarate;
3) llogarine bankare të poseduesit të letrave me vlere në
të cilen kryhet pagesa në baze të ofertes së pranuar;
4) autorizimin e depozitarit të autorizuar për regjistrimin e ndalimit për disponim me letra me vlere dhe
5) nenshkrimin dhe numrin unik amë të poseduesit të
letrave me vlere që e pranon oferten e marrje.
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(4) Oferta për marrje konsiderohet e pranuar me diten e
rezervimit të letrave me vlere në llogari të vecante në depozitarin e autorizuar.
Veprimi juridik i deklarates për pranimin e ofertes
Neni 39
(1) Deklarata për pranimin e ofertes për marrje ka veprim juridik në momentin kur depozitari i autorizuar do t'i
rezervoje letrat me vlere në pajtim me nenin 38 paragrafi
(4) të ketij ligji.
(2) Nese depozitari i autorizuar në pajtim me Ligjin për
letra me vlere dhe në pajtim me rregullat e veta të punes e refuzon zbatimin e urdhereses së pranuesit të ofertes, konsiderohet se deklarata për pranimin e ofertes nuk eshte dhene.
(3) Me rezervimin e letrave me vlere në pajtim me paragrafin (1) të ketij neni konsiderohet se:
1) eshte lidhur marreveshje ndermjet pranuesit të ofertes për marrje në cilesi të shitesit dhe marresit në cilesi të
bleresit për shitjen e letrave me vlere që jane lende e kesaj
deklarate me cmim dhe në kushte të percaktuara në oferten
për marrje dhe
2) pranuesi i ofertes për marrje nuk mundet metej të
disponoje me letrat me vlere të cilat jane lende e deklarates
për pranimin e ofertes për marrje.
IV. OFERTA KONKURRUESE PËR MARRJE
Dhenia e ofertes konkurruese për marrje
Neni 40
(1) Oferte konkurruese mund të jepet më së voni 15 dite para kalimit të afatit për pranimin e ofertes së pare për
marrje të shoqerise qellimore.
(2) Nese oferta konkurruese eshte shpallur pas kalimit
të afatit nga paragrafi (1) i ketij neni, e njejta nuk do të kete
veprim juridik.
Personat që nuk guxojne të japin oferte konkurruese
Neni 41
Oferte konkurruese për marrje në emer të tij dhe për
llogari të tij dhe në emer dhe për llogari të personave tjere
nuk mund të jape personi, i cili:
1) e ka dhene oferten e pare për marrje;
2) vepron bashkerisht dhe ka parashtruar oferte të perbashket me personin nga pika 1 e ketij paragrafi dhe
3) eshte person i autorizuar juridik, i cili e ka dhene
oferten e pare për marrje në emer dhe për llogari të personave nga pikat 1 dhe 2 të ketij paragrafi.
Pragu i suksesit të ofertes konkurruese
Neni 42
(1) Marresi mundet në oferten konkurruese të caktoje
prag të suksesit vetem nese eshte caktuar prag i suksesit në
oferten e pare për marrje dhe deri në shpalljen e ofertes
konkurruese i njejti ende nuk eshte arritur.
(2) Pragu i suksesit të cilin marresi e cakton në oferten
konkurruese në pajtim me paragrafin (1) të ketij neni, nuk
guxon ta tejkaloje pragun e suksesit të caktuar në oferten e
pare për marrje.
E drejta e heqjes dore nga oferta e pare për marrje
Neni 43
Personat, të cilet deri në shpalljen e ofertes konkurruese, tanime e kane pranuar oferten e pare për marrje kane të
drejte të heqin dore nga deklarata me shkrim për pranimin
e saj dhe ta pranojne oferten konkurruese.
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Refuzimi i lejes për oferte konkurruese
Neni 44
Komisioni mund të refuzoje që të leshoje leje për oferte
konkurruese nese konstaton se behet fjale për oferte spekuluese për marrje, qellimi i vetem i së ciles eshte ndryshimi
cmimit të letrave me vlere me të cilat ka të beje oferta e pare për marrje.
V. TERHEQJA DHE REZULTATI I OFERTES
PËR MARRJE
Terheqja e ofertes për marrje
Neni 45
(1) Pas shpalljes së ofertes për marrje e deri në kalimin
e afatit për pranimin e saj, marresi mundet, nese kjo eshte
parapare në prospekt, ta terheqe oferten dhe të heqe dore
nga marreveshjet të cilat jane lidhur me pranimin e ofertes
së tille, nese marresi tjeter jep oferte konkurruese.
(2) Marresi detyrohet që më së voni në afat prej një dite
pune ta shpalle terheqjen e ofertes për marrje. Terheqja ka
vlefshmeri me diten e shpalljes.
(3) Njekohesisht me shpalljen e terheqjes së ofertes për
marrje, marresi doemos duhet t’i njoftoje Komisionin dhe
depozitarin e autorizuar.
(4) Me diten e shpalljes së terheqjes së ofertes për marrje, marreveshjet e lidhura me pranimin e ofertes së terhequr konsiderohen të prishura.
Rezultati i ofertes për marrje
Neni 46
(1) Oferta për marrje nuk eshte e suksesshme (në tekstin e metejme: oferte e pasuksesshme për marrje), nese:
1) marresi e terheq oferten në pajtim me nenin 45 të ketij ligji;
2) Komisioni e anulon proceduren lidhur me oferten në
pajtim me ligjin;
3) krijohen kushte për prishje nga neni 17 i ketij ligji;
4) marresi në oferte ka caktuar prag të suksesit dhe ai
prag nuk eshte arritur ose
5) marresi në afatin e caktuar në nenin 48 paragrafi (2)
i ketij ligji, nuk e permbushe detyrimin për depozitim të
dallimit në para.
(2) Nese nuk krijohet asnje prej rrethanave të theksuara
në paragrafin (1) të ketij neni, oferta për marrje do të konsiderohet e suksesshme (në tekstin e metejme: oferte e suksesshme për marrje).
Shpallja e rezultatit nga oferta për marrje
Neni 47
(1) Marresi detyrohet që në afat prej tri ditesh nga kalimi i afatit për pranim të ofertes për marrje të shpalle njoftim për rezultatin e saj, i cili permban:
1) për çdo lloj të letrave me vlere, të cilat jane lende e
asaj oferte:
a) numer të pergjithshem të personave të cilet e kane
pranuar oferten,
b) sasi të pergjithshme të letrave me vlere që jane lende
e ofertes së pranuar dhe
v) pjesemarrje procentuale të letrave me vlere nga nenpika b) e kesaj pike në numrin e pergjithshem të letrave të
emetuara me vlere;
2) deklarate se oferta eshte e suksesshme, perkatesisht e
pasuksesshme dhe
3) pershkrim të shkakut për mossukses në rast kur behet fjale për oferte të pasuksesshme për marrje.
(2) Në raste të ofertes me letra për zevendesim kur
marresi ofron aksione për zevendesim, të cilat për here të
pare i emeton dhe nese deri në kalimin e afatit për pranimin
e ofertes për marrje në regjistrin tregtar që mbahet në Reg-
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jistrin Qendror të Republikes së Maqedonise ende nuk eshte regjistruar rritja e kryegjese themelore, marresi në vend
të deklarates nga paragrafi (1) pika 2 e ketij neni, në njoftim thekson se rritja e kryegjese themelore nuk eshte regjistruar.
(3) Në afatin nga paragrafi (1) i ketij neni, marresi detyrohet që te Komisioni, te depozitari i autorizuar dhe te
Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrences të dorezoje:
1) njoftim për rezultatin e ofertes për marrje nga paragrafi (1) i ketij neni;
2) në rast të ofertes me letra të reja me vlere për zevendesim, pervec aksioneve nga paragrafi (2) i ketij neni, vertetim nga depozitari i autorizuar se emetuesi i atyre letrave
me vlere e ka permbushur detyrimin nga neni 51 paragrafi
(1) i ketij ligji dhe
3) leje ose pelqim të organit kompetent në pajtim me
nenin 17 paragrafi (1) të ketij ligji, ose deklarate nga organi
kompetent se leje ose pelqim i tille nuk eshte leshuar deri
në kalimin e afatit për pranimin e ofertes për marrje.
(4) Në rastet nga paragrafi (2) i ketij neni, marresi detyrohet që në afat prej tri ditesh nga pranimi i aktvendimit
për regjistrim të rritjes së kryegjese themelore në regjistrin
tregtar, ta shpalle rritjen e kryegjese themelore dhe te Komisioni dhe Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrences të
dorezoje:
1) aktvendim për regjistrimin e rritjes së kryegjese themelore në regjistrin tregtar dhe
2) vertetim nga depozitari i autorizuar se emetuesi i ka
dorezuar aksionet e reja për zevendesim për regjistrim në
pajtim me nenin 51 paragrafi (2) të ketij ligji.
Depozitimi i dallimit në para
Neni 48
(1) Në rast të ofertes për marrje nga neni 14 paragrafi
(7) i ketij ligji, depozitari i autorizuar e llogarit shumen e
pergjithshme të parave që eshte e nevojshme për pagese të
dallimit në para për poseduesit e letrave me vlere, të cilet e
kane pranuar oferten për marrje dhe nuk disponojne me sasi të mjaftueshme të letrave me vlere që të mund ta pranojne cmimin e pergjithshem në letrat me vlere që ofrohen për
zevendesim. Depozitari i autorizuar e njofton marresin për
lartesine e shumes së pergjithshme në para më së voni në
afat prej tri diteve të punes pas pranimit të njoftimit nga neni 47 paragrafi (1) i ketij ligji.
(2) Marresi e depoziton shumen në para nga paragrafi
(1) i ketij neni, në llogari të vecante në depozitarin e autorizuar në afat prej tri diteve të punes pas pranimit të njoftimit
nga paragrafi (1) i ketij neni.
(3) Nese marresi në afatin nga paragrafi (2) i ketij neni,
nuk depoziton shume perkatese të parave në llogari të vecante në depozitarin e autorizuar, konsiderohet se oferta
për marrje nuk ka pasur sukses.
(4) Depozitari i autorizuar e njofton Komisionin:
1) se shuma në para eshte depozituar në perputhje me
paragrafin (2) të ketij neni, diten e ardhshme të punes nga
dita e depozitimit dhe
2) se shuma në para nuk eshte depozituar diten e
ardhshme të punes, pas kalimit të afatit për depozitimin.
Aktvendimi për rezultatin e ofertes për marrje
Neni 49
(1) Komisioni me aktvendim e konstaton suksesin, perkatesisht mossuksesin e ofertes për marrje (në vazhdim:
aktvendim për rezultatin e ofertes për marrje), më së voni
në afat prej tri diteve të punes pas pranimit të njoftimit për
rezultatin e ofertes nga neni 47 paragrafi (3) pika 1 e ketij
ligji, perkatesisht pas pranimit të aktvendimit për regjistrimin e rritjes së kryegjese themelore në regjistrin tregtar, në
perputhje me nenin 47 paragrafi (4) pika 1 e ketij ligji. Në
rastet kur ekziston dallim në cmim në perputhje me nenin

14 paragrafi (7) të ketij ligji, afati prej tri ditesh llogaritet
nga dita kur depozitari i autorizuar do ta dorezoje njoftimin
nga neni 48 paragrafi (4) i ketij ligji në Komision.
(2) Komisioni e dorezon aktvendimin për rezultatin e
ofertes për marrje tek marresi, shoqeria qellimore, depozitari i autorizuar dhe bursa e autorizuar.
(3) Marresi eshte i detyruar që aktvendimin e Komisionit nga paragrafi (1) i ketij neni, ta shpalle në menyre siç
eshte shpallur oferta për marrje.
(4) Kunder aktvendimit të Komisionit mund të paraqitet ankese në afat prej 15 diteve të punes te Komisioni për
zgjidhje të ankesave nga sfera e tregut të letrave me vlere.
(5) Ankesa nga paragrafi (4) i ketij neni, nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit.
Permbushja e detyrimeve nga oferta e suksesshme
për marrje
Neni 50
(1) Nese oferta për marrje eshte e suksesshme, depozitari i autorizuar eshte i detyruar që në afat prej tete ditesh
pas pranimit të aktvendimit nga neni 49 i ketij ligji, në
emer dhe për llogari të marresit t'ua permbushe detyrimin
në para, perkatesisht detyrimin për bartje të letrave me vlere për zevendesim nga neni 15 paragrafi (1) pika 1 të ketij
ligji, poseduesve të letrave me vlere, në perputhje me marreveshjet që jane lidhur në baze të pranimit të tyre të ofertes për marrje.
(2) Në rast të ofertes plotesuese nga neni 53 i ketij ligji,
depozitari i autorizuar eshte i detyruar që në emer dhe për
llogari të marresit t’i permbushe detyrimet në para ndaj poseduesve të cilet kane marre oferte plotesuese, në afat prej
tete ditesh duke llogaritur nga kalimi i afatit për pranimin e
ofertes plotesuese.
Emetimi dhe bartja e letrave të reja me vlere
për zevendesim
Neni 51
(1) Nese lende e ofertes për marrje jane letrat e reja me
vlere për zevendesim, marresi eshte i detyruar që në afat
prej dy diteve të punes nga kalimi i afatit për pranimin e
ofertes për marrje t’i dorezoje letrat e reja me vlere për regjistrim në depozitarin e autorizuar.
(2) Në rast kur lende e ofertes për marrje jane aksione
të reja dhe nese deri në kalimin e afatit për pranimin e saj,
Regjistri Qendror i Republikes së Maqedonise akoma nuk
ka miratuar aktvendim për regjistrim të rritjes së kryegjese
themelore në regjistrin tregtar, afati nga paragrafi (1) i ketij
neni, fillon të rrjedhe nga dita e pranimit të atij aktvendimi.
Depozitari i autorizuar, eshte i detyruar që në afat prej tete
ditesh nga pranimi i letrave me vlere nga paragrafi (1) i ketij neni, t’i regjistroje të njejtat dhe t’i barte në llogarite e
pranuesve të ofertes.
Bartja e letrave me vlere
Neni 52
Kur depozitari i autorizuar në emer dhe për llogari të
marresit plotesisht do t’i permbushe detyrimet nga nenet 50
dhe 51 të ketij ligji, i barte letrat me vlere nga llogaria e pranuesve të ofertes në llogari të letrave me vlere të marresit.
Oferta plotesuese
Neni 53
(1) Nese marresi në oferten alternative ka ofruar letra
me vlere për zevendesim nga neni 15 paragrafi (1) pika 2 e
ketij ligji dhe eshte permbushur ndonje nga kushtet për
prishjen e detyrimit nga neni 17 paragrafi (2) të ketij ligji,
marresi, të gjithe poseduesve të letrave me vlere të cilet në
baze të ofertes për marrje kane pasur të drejte të pranojne
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letra me vlere për zevendesim, u ofron pagese të cmimit në
para, pervec nese nuk permbushet kushti për prishje të detyrimit (në tekstin e metejme: oferte plotesuese).
(2) Oferten plotesuese, marresi eshte i detyruar që t’ua
dergoje me poste të rekomanduar të gjithe poseduesve të
letrave me vlere nga paragrafi (1) i ketij neni, në afat prej
tete ditesh pune nga krijimi i ndonje prej kushteve për
prishje nga neni 17 paragrafi (2) i ketij ligji.
(3) Poseduesit e letrave me vlere nga paragrafi (1) i ketij neni, mund ta pranojne oferten plotesuese në afat prej tete diteve të punes pas pranimit të ofertes plotesuese për të
cilen zbatohen dispozitat nga nenet 38 dhe 47 të ketij ligji.
Pasoja juridike të ofertes së pasuksesshme për marrje
Neni 54
(1) Kufizimet e disponimit me letra me vlere që kane
qene të rezervuara në depozitarin e autorizuar lidhur me
oferten për marrje, nderpriten nese:
1) oferta për marrje nuk ka pasur sukses;
2) oferta për marrje eshte revokuar;
3) eshte krijuar ndonje nga kushtet për prishje nga neni
17 paragrafi (1) i ketij ligji dhe
4) në rast të ofertes me letra me vlere për zevendesim
ose ofertes së kombinuar eshte krijuar ndonje nga kushtet
për prishje nga neni 17 paragrafi (2) i ketij ligji.
(2) Në afat prej 12 muajsh nga leshimi i aktvendimit të
Komisionit nga neni 49 i ketij ligji, ofertuesi nuk guxon të
jape oferta të reja për marrje dhe nuk guxon të bleje letra
me vlere me të cilat ka të beje oferta për marrje, nese ato
letra me vlere, së bashku me letrat tjera me vlere, të cilat
tanime i ka, i sigurojne më shume se 25% të letrave me
vlere që sigurojne të drejte vote në rastet, nese:
1) oferta për marrje nuk ka pasur sukses;
2) oferta për marrje eshte revokuar;
3) eshte krijuar ndonje nga kushtet për prishje nga neni
17 paragrafi (1) i ketij ligji dhe
4) në rast të ofertes me letra me vlere për zevendesim
ose oferte të kombinuar eshte krijuar ndonje nga kushtet
për prishje nga neni 17 paragrafi (2) i ketij ligji.
VI. KUFIZIMI I VEPRIMEVE TË ORGANIT TË
MENAXHIMIT TË SHOQERISE QELLIMORE
Kufizimi i veprimit të shoqerise qellimore
Neni 55
(1) Nga shpallja e qellimit për marrje nga neni 22 i ketij
ligji deri në shpalljen e rezultatit të ofertes për marrje në
pajtim me nenin 47 të ketij ligji, organi i menaxhimit të
shoqerise qellimore pa vendim të kuvendit të aksionareve
nuk mund që:
1) ta rrite kryegjene themelore;
2) të ndermarre veprime që nuk bejne pjese në punen e
rregullt të shoqerise;
3) të ndermarre veprime që mund ta cenojne punen e
metejme të shoqerise;
4) të marre aksione personale ose letra tjera personale
me vlere nga të cilat rezulton e drejta e zevendesimit ose
marrjes së aksioneve personale dhe
5) të kryeje veprime qellimi i vetem i të cilave eshte të
pengohet apo veshtiresohet procedura dhe pranimi i ofertes
për marrje.
(2) Veprimet juridike që ndermerren në kundershtim
me paragrafin (1) të ketij neni, jane të pavlefshme.
(3) Vendimet e organit të menaxhimit nga paragrafi (1)
i ketij neni, që jane miratuar para shpalljes së qellimit për
marrje nga neni 22 i ketij ligji, e që nuk jane zbatuar plotesisht, nevojitet që para zbatimit të tyre të miratohen në
menyre plotesuese në kuvendin e aksionareve të shoqerise
tregtare, pervec nese behet fjale për vendime që bejne pjese
në punen e rregullt të shoqerise, e zbatimi i të cilave nuk e
veshtireson ose pamundeson oferten për marrje.
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(4) Vendimet e kuvendit të aksionareve nga paragrafet
(1) dhe (3) të ketij neni, jane të plotfuqishme nese miratohen me shumice prej së paku tri të katertave të votave që e
paraqesin kryegjene themelore të shoqerise në momentin e
miratimit të vendimit.
VII. MASA
Refuzimi i urdhereses
Neni 56
Personi i autorizuar juridik eshte i detyruar që ta refuzoje apo menjanoje urdheresen për blerje ose shitje të letrave me vlere, nese e ka ditur apo ka mundur të dije se zbatimi i urdhereses eshte në kundershtim me kete ligj.
Masa në rast të marrjes së aksioneve në kundershtim
me kete ligj
Neni 57
(1) Në rast të marrjes së aksioneve në kundershtim me
dispozitat e ketij ligji, Komisioni miraton aktvendim me të
cilin percakton se personit, që i ka marre ato aksione, të
njejtat nuk i sjellin të drejte vote dhe të dejte të dividendit.
(2) Me aktvendimin nga paragrafi (1) i ketij neni, Komisioni e ngarkon personin që i ka marre aksionet në kundershtim me dispozitat e ketij ligji që t’i shese aksionet që
e tejkalojne pragun kontrollues ose plotesues për marrje në
afat, i cili nuk mund të jete më i gjate se gjashte muaj nga
dita e plotfuqishmerise së aktvendimit nga paragrafi (1) i
ketij neni, e nese nuk i shet në afatin e caktuar, shitjen e
aksioneve do ta zbatoje Komisioni.
(3) Kunder aktvendimit të Komisionit nga paragrafi (1)
i ketij neni, mund të paraqitet ankese në Komisionin për
zgjidhje të ankesave nga sfera e tregut të letrave me vlere
në afat prej 15 ditesh pune nga dita e pranimit të saj.
(4) Ankesa nga paragrafi (3) i ketij neni, nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit, pervec në pjesen e shitjes së
aksioneve.
(5) Me aktvendimin nga paragrafi (1) i ketij neni, Komisioni njekohesisht leshon edhe aktvendim te Depozitari
qendror për letra me vlere për regjistrim të kufizimeve nga
paragrafi (1) i ketij neni.
(6) Personi, të cilit i jane kufizuar të drejtat në pajtim
me paragrafin (1) të ketij neni, nuk mund t'i ofroje aksionet
për shitje me cmim më të larte se ai i tregut.
(7) Nese personi, të cilit i jane kufizuar të drejtat në
pajtim me paragrafin (1) të ketij neni i shet aksionet në afatin e percaktuar nga paragrafi (2) i ketij neni, ato i barten
pronarit të ri pa kufizime.
(8) Personi, i cili i ka shitur aksionet në afatin e percaktuar nga paragrafi (2) i ketij neni, mund të jape oferte për
marrje nese e permbush kushtin nga neni 9 i ketij ligji.
(9) Personi, të cilit i jane kufizuar të drejtat në pajtim
me paragrafin (1) të ketij neni dhe nese nuk i shet aksionet
në afatin e percaktuar nga paragrafi (2) i ketij neni, nuk
mund të jape oferte për marrje. Ndalimi për dhenien e ofertes për marrje vlen edhe në periudhe prej 12 muajsh pas
shitjes së aksioneve nga Komisioni.
(10) Nese në periudhen pas miratimit të aktvendimit
nga paragrafi (1) i ketij neni deri në shitjen e aksioneve,
shoqeria u ka paguar dividend aksionareve tjere, dividendi
për aksionarin për të cilin me aktvendimin nga paragrafi
(1) i ketij neni eshte percaktuar se nuk ka të drejte të pageses së dividendit, ndahet në rezerven e pergjithshme të shoqerise.
(11) Nese personi, të cilit i jane kufizuar të drejtat në
pajtim me paragrafin (1) të ketij neni nuk i shet aksionet në
afatin nga paragrafi (2) i ketij neni diten e ardhshme nga
kalimi i afatit, Komisioni leshon aktvendim në Depozitarin
qendror për letra me vlere për regjistrim të ndalimit për
disponim me ato aksione.
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Shitja e aksioneve nga Komisioni
Neni 58
(1) Shitjen e aksioneve për të cilat eshte regjistruar ndalim për disponim në pajtim me nenin 57 paragrafi (11) i ketij ligji, e zbaton person i autorizuar nga Komisioni, nepermjet ankandit publik të burses, në pajtim me rregullat e
burses së autorizuar të miratuara nga Komisioni.
(2) Personi nga paragrafi (1) i ketij neni, eshte i detyruar që në afat prej tete ditesh nga kalimi i afatit nga neni 57
paragrafi (2) i ketij ligji, ta shpalle daten e mbajtjes së një
apo më shume ankandeve publike të burses në "Gazeten
Zyrtare të Republikes së Maqedonise", në së paku dy gazeta ditore dhe në faqen e internetit të Komisionit.
(3) Në shpalljen nga paragrafet (2) dhe (8) të ketij neni,
personi nga paragrafi (1) i ketij neni, i shenon:
1) cmimin fillestar sipas të cilit do të ofrohen aksionet
për shitje në daten në të cilen do të mbahet ankandi i pare
publik i burses;
2) daten/datat e mbajtjes së një apo më shume ankandeve publike të burses;
3) kushtet e nevojshme për marrjen e cilesise së aksionarit dhe afatin për dorezim të lejes ose pelqimit nga organi
kompetent për marrjen e aksioneve, nese nevojitet permbushja e kushteve të posacme, perkatesisht marrja e pelqimit ose lejes dhe
4) obligimin për parashtrim te Komisioni deklarate me
shkrim nga personat e interesuar se do t’i paguajne mjetet
për blerjen e aksioneve dhe afatin për parashtrimin e deklarates.
(4) Në ankandin publik të burses mund të marrin pjese
vetem personat, të cilet në Komision kane paraqitur deklarate me shkrim se do t’i paguajne mjetet për blerjen e aksioneve. Në rastet kur shiten aksione për marrjen e të cilave
nevojitet leje paraprake ose pelqim nga organi kompetent,
në ankandin publik të burses mund të marrin pjese vetem
persona të cilet bashke me deklaraten me shkrim se do t'i
paguajne mjetet për blerje të aksioneve, në Komision kane
dorezuar edhe leje ose pelqim paraprak të leshuar nga organi kompetent në pajtim me ligjin.
(5) Për kerkesen për dhenien e pelqimit për marrje të
aksioneve me pjesemarrje të kualifikuar, organet kompetente nga paragrafi (4) i ketij neni, vendosin në afat prej 30
ditesh nga dita e parashtrimit të kerkeses.
(6) Cmimi fillestar, sipas të cilit do të ofrohen aksionet
për shitje eshte:
1) mesatarja e cmimit zyrtar ditor mesatar të aksioneve
në 12 muajt e fundit para dites së miratimit të aktvendimit
nga neni 57 paragrafi (1) i ketij ligji ose
2) vlera e kontabilitetit të aksioneve, nese në 12 muajt e
fundit para dites së miratimit të aktvendimit nga neni 57
paragrafi (1) i ketij ligji, nuk ka pasur transaksione me
aksionet e shoqerise, me ç’rast me transaksione me aksione
nuk nenkuptohet bllok transaksioni dhe bartja jotregtare e
aksioneve.
(7) Nese në kuader të një shpalljeje eshte parashikuar
mbajtja 0e më shume ankandeve publike të burses, në çdo
ankand publik të ardhshem të burses, aksionet ofrohen me
cmim që eshte për 10% më i ulet se cmimi me të cilin jane
ofruar për shitje në ankandin publik paraprak të burses.
(8) Nese ankandet publike të burses nuk mbahen, ose
nese pas mbajtjes edhe të një ose më shume ankandeve të
shpallura publike të burses mbesin aksione të pashitura,
personi nga paragrafi (1) i ketij neni, eshte i detyruar që të
kryeje shpallje të serishme të një ose më shume ankandeve
publike të burses, në periudhe prej më së shumti 30 ditesh
nga:
1) ankandi publik i fundit i mbajtur i burses ose
2) data në të cilen personi nga paragrafi (1) i ketij neni,
e ka njoftuar bursen e autorizuar se ankandi/ankandet nuk
jane mbajtur.

(9) Në çdo shpallje të ardhshme të një ose më shume
ankandeve publike të burses, cmimi fillestar i ankandeve
eshte për 10% më i ulet se:
1) cmimi nga ankandi publik i fundit i mbajtur i burses
ose
2) cmimi fillestar nga ankandi i pare nga shpallja paraprake, nese ankandet publike të burses nga shpallja paraprake nuk jane mbajtur.
(10) Cmimi fillestar nga paragrafi (9) i ketij neni, nuk
mund të jete më i ulet se 50% e mesatares së cmimit mesatar ditor zyrtar të aksioneve, të percaktuar në tre muajt e
fundit para dites së shpalljes së ankandit publik të burses.
Nese në tre muajt e fundit para dites së shpalljes të ankandit publik të burses nuk ka pasur transaksione me aksionet
e shoqerise, me ç’rast me transaksione me aksione nuk
nenkuptohet bllok transaksion dhe bartje jotregtare e aksioneve, cmimi fillestar nga paragrafi (9) i ketij neni, nuk
mund të jete më i ulet se 50% nga vlera e kontabilitetit të
aksioneve.
(11) Mjetet nga shitja e aksioneve, të zvogeluara për
shpenzimet për organizimin dhe zbatimin e ankandit publik
të burses, i takojne aksionarit nga neni 57 paragrafi (1) i
ketij ligji.
(12) Personi nga paragrafi (1) i ketij neni, e nenshkruan
urdheresen për shitjen e aksioneve në ankandin publik të
burses.
(13) Komisioni në afat prej dy ditesh nga dita e nderprerjes së shkaqeve për regjistrimin e kufizimit, perkatesisht ndalimit nga neni 57 paragrafet (10) dhe (11) të ketij
ligji, e njofton Depozitarin qendror për letra me vlere që ta
shlyeje kufizimin, perkatesisht ndalimin.
VIII. KONTROLLI MBI RRJEDHEN E OFERTES
PËR MARRJE
Kompetenca e Komisionit për kontroll mbi rrjedhen
e ofertes për marrje
Neni 59
(1) Komisioni kryen kontroll mbi zbatimin e ofertes për
marrje.
(2) Të punesuarit në Komision jane të detyruar që të
gjitha të dhenat dhe informatat që i kane kuptuar gjate kryerjes së kontrollit t’i shfrytezojne në suaza të kompetencave të veta dhe t’i ruajne si sekret afarist.
(3) Komisioni dhe rregullatoret e tregjeve të letrave me
vlere në vendet tjera bashkepunojne dhe shkembejne informata reciprokisht.
Konstatimi i parregullsive
Neni 60
(1) Nese Komisioni gjate zbatimit të kontrollit nga neni
59 i ketij ligji, konstaton parregullsi në rrjedhen e ofertes
për marrje që mund të menjanohen, me aktvendim e urdheron marresin, banken, perkatesisht shtepine brokere që e ka
dhene oferten në emer dhe në llogari të marresit ose shoqerise qellimore, që t’i menjanoje ato.
(2) Në aktvendimin nga paragrafi (1) i ketij neni, Komisioni cakton afat për menjanimin e parregullsive që nuk
guxon të jete më i gjate se pese dite kalendarike nga dita e
pranimit të aktvendimit.
(3) Personat nga paragrafi (1) i ketij neni, jane të detyruar që Komisionit t’i dorezojne raport për masat e ndermarra për menjanimin e parregullsive dhe të paraqesin dokumente dhe deshmi se parregullsite e konstatuara jane
menjanuar.
(4) Në periudhen nga miratimi i aktvendimit nga paragrafi (1) i ketij neni, deri në kalimin e afatit për menjanimin e parregullsive, pranimi ose refuzimi i ofertes për marrje nga ana e poseduesve të letrave me vlere me të cilat ka
të beje oferta, nuk prodhon veprim juridik. Në kete periudhe nuk rrjedh afati për pranimin e ofertes për marrje.
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(5) Nese marresi nuk i menjanon parregullsite në afatin
e percaktuar, perkatesisht nese behet fjale për parregullsi
që nuk mund të menjanohen, Komisioni me aktvendim e
nderpret proceduren e ofertes për marrje.
(6) Kunder aktvendimeve nga paragrafet (1) dhe (5) të
ketij neni, mund të paraqitet ankese në afat prej 15 ditesh
pune në Komisionin për zgjidhje të ankesave nga sfera e
tregut të letrave me vlere.
(7) Ankesa nga paragrafi (6) i ketij neni, nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit.
Dorezimi i informatave Komisionit
Neni 61
Personi i autorizuar juridik dhe depozitari i autorizuar,
gjate kohezgjatjes së ofertes për marrje në afatin për pranim të ofertes nga neni 30 i ketij ligji, me kerkese të Komisionit i dorezojne të gjitha informatat të cilat u jane në disponim dhe që nevojiten për kontroll mbi realizimin e ofertes për marrje.
Njoftimi rrjedhes i Komisionit
Neni 62
Personat, të cilet në diten e shpalljes së ofertes për marrje në pajtim me nenin 28 të ketij ligji kane në pronesi mbi
10% të letrave me vlere që sigurojne të drejte vote ose nga
të cilat rezulton e drejta e zevendesimit ose marrjes së letrave me vlere që i sigurojne të drejte vote emetuesit të letrave me vlere me të cilat ka të beje oferta për marrje, perkatesisht të cilet më vone do të marrin pjesemarrje të tille
në ato letra me vlere, për kete e njoftojne Komisionin në
afat prej tri ditesh pas shpalljes, perkatesisht marrjes së atyre letrave me vlere dhe doemos duhet në menyre rrjedhese
ta njoftojne Komisionin për çdo marrje të metejme të atyre
letrave me vlere, si dhe për cmimin me të cilin i kane marre
letrat me vlere.
IX. TRAJTIMI I VECANTE I AKSIONAREVE
TË VEGJEL
Shitja e detyrueshme
Neni 63
(1) Nese marresi në proceduren për marrje ka marre së
paku 95% të letrave me vlere të shoqerise qellimore, ai ka
të drejte që t’i bleje edhe letrat me vlere të aksionareve tjere që nuk e kane pranuar oferten për marrje.
(2) Blerja e letrave me vlere nga paragrafi (1) i ketij neni, behet në kushtet e percaktuara në oferten për marrje,
perkatesisht në oferten e fundit të ndryshuar për marrje.
(3) Marresi, i cili deshiron ta shfrytezoje të drejten nga
paragrafi (1) i ketij neni, eshte i detyruar që te depozitari i
autorizuar të parashtroje kerkese për shitje të detyrueshme
të letrave me vlere të aksionareve të cilet nuk e kane pranuar oferten për marrje, në të cilen i thekson kushtet për blerjen e letrave me vlere dhe të kryeje pagese të shumes në
para të nevojshme për blerjen e letrave me vlere në llogari
të vecante të depozitarit të autorizuar.
(4) Depozitari i autorizuar i njofton të gjithe aksionaret
për kerkesen e parashtruar për shitje të detyrueshme dhe i
fton të gjithe aksionaret që të dorezojne të dhenat e llogarise në banken në të cilen do t’u behet pagesa për letrat me
vlere të shitura në baze të shitjes së detyrueshme.
(5) Marresi mund ta parashtroje kerkesen nga paragrafi
(3) i ketij neni, në afat jo më të gjate se 90 dite nga dita kur
në pajtim me nenin 49 paragrafi (3) të ketij ligji, e ka
shpallur aktvendimin e Komisionit për suksesin e ofertes
për marrje në “Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”.
(6) Marresi e shpall kerkesen nga paragrafi (3) i ketij
neni.

(7) Pa marre parasysh menyren e pageses, të percaktuar
në oferten për marrje, në kerkesen nga paragrafi (3) i ketij
neni, si një prej alternativave për pagese të letrave me vlere, marresi doemos duhet të ofroje pagese të cmimit të letrave me vlere me para në dore.
(8) Në lidhje me bartjen e letrave me vlere dhe permbushjen e detyrimeve në para në baze të shitjes së detyrueshme, në menyre perkatese zbatohen dispozitat e neneve
50, 51 dhe 52 të ketij ligji, me ç’rast afatet për permbushjen e detyrimeve rrjedhin pas kalimit të afatit nga paragrafi
(5) i ketij neni.
(9) Shpenzimet për realizimin e shitjes së detyrueshme
jane në ngarkim të marresit.
(10) Shitja e detyrueshme nga paragrafi (2) i ketij neni,
realizohet si bartje jotregtare në depozitarin e autorizuar
dhe për shitjen e ketille nuk vlejne dispozitat nga neni 72
paragrafi (2) i Ligjit për letra me vlere.
Blerja e detyrueshme
Neni 64
(1) Nese marresi në proceduren për marrje ka marre së
paku 95% të letrave me vlere të shoqerise qellimore, ai e
ka për obligim që t’i bleje edhe letrat me vlere të aksionareve tjere që nuk e kane pranuar oferten për marrje.
(2) Për marresin krijohet obligimi nga paragrafi (1) i
ketij neni, vetem nese aksionaret të cilet nuk e kane pranuar oferten për marrje paraqesin kerkese për blerje të detyrueshme te depozitari i autorizuar.
(3) Blerje, në pajtim me paragrafin (2) të ketij neni, behet në kushtet e percaktuara në oferten për marrje, perkatesisht në oferten e fundit të ndryshuar për marrje.
(4) Aksionaret, të cilet nuk e kane pranuar oferten për
marrje mund të paraqesin kerkese për blerje të detyrueshme te depozitari i autorizuar në afat jo më të gjate se 90 dite nga dita e shpalljes së aktvendimit të Komisionit për suksesin e ofertes për marrje në “Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”. Me kerkese aksionaret të cilet nuk e
kane pranuar oferten për marrje paraqesin edhe deklarate
me shkrim në pajtim me nenin 38 të ketij ligji.
(5) Marresi nga paragrafi (1) i ketij neni, eshte i detyruar që pas perfundimit të procedures për marrje në depozitarin e autorizuar ta depozitoje shumen në para të nevojshme
për blerjen e letrave të mbetura me vlere me të drejte vote
dhe të mos e terheqe deri në kalimin e afatit nga paragrafi
(4) i ketij neni ose të siguroje garanci bankare në pajtim me
nenin 34 paragrafi (4) të ketij ligji.
(6) Në lidhje me bartjen e letrave me vlere dhe permbushjen e detyrimeve në para në baze të blerjes së detyrueshme, në menyre perkatese zbatohen dispozitat e neneve
50, 51 dhe 52 të ketij ligji, me ç’rast afatet për permbushjen e detyrimeve rrjedhin pas kalimit të afatit nga paragrafi
(4) i ketij neni.
(7) Shpenzimet për realizimin e blerjes së detyrueshme
jane në ngarkim të marresit.
(8) Shitja e detyrueshme nga paragrafi (2) i ketij neni,
realizohet si bartje jotregtare në depozitarin e autorizuar
dhe për shitjen e ketille nuk vlejne dispozitat nga neni 72
paragrafi (2) i Ligjit për letra me vlere.
X. DISPOZITA NDESHKUESE
Dhenia e informatave të paverteta dhe dhenia e ofertes
konkurruese kunderligjore
Neni 65
(1) Ai i cili gjate marrjes së shoqerise aksionare, jep
apo shenon informata të paverteta në prospekt apo jep oferte konkurruese për marrje në kundershtim me dispozitat e
ketij ligji, e me kete mashtron një apo më shume persona
që të blejne ose të shesin letra me vlere, do të denohet me
denim me burg deri në tre vjet.
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(2) Nese vepren nga ky nen e kryen personi juridik do
të denohet me denim me para.
(3) Gjykata do t’i kumtoje kryeresit nga paragrafi (1) i
ketij neni, edhe ndalim për kryerje të profesionit, veprimtarise apo detyres, ndersa personit juridik nga paragrafi (2) i
ketij neni, ndalim për kryerje të veprimtarise në kushte të
percaktuara me nenin 38-b të Kodit penal.
Shkaktimi i demit gjate blerjes së shoqerise aksionare
Neni 66
(1) Personi i cili gjate marrjes së shoqerise aksionare si
person i autorizuar juridik nuk e refuzon kerkesen ose veprimin tjeter me letra me vlere për të cilet e di, apo ka
mundur të dije se do të demtoje një ose më shume persona
pjesemarres në procedure për marrje ose se për shkak të realizimit të kerkeses ose veprimit tjeter do të vije deri te
shkelja të ketij ligji, do të denohet me denim me burg deri
në tre vjet.
(2) Nese vepren nga ky nen, e kryen personi juridik do
të denohet me denim me para.
(3) Gjykata do t’i kumtoje kryeresit nga paragrafi (1) i
ketij neni, edhe ndalim për kryerje të profesionit, veprimtarise ose detyres, ndersa personit juridik nga paragrafi (2) i
ketij neni, ndalim për kryerje të veprimtarise në kushte të
percaktuara me nenin 38-b të Kodit penal.
XI. DISPOZITA KUNDERVAJTESE
Organi kundervajtes
Neni 67
Për kundervajtjet e percaktuara në kete ligj procedure
kundervajtese udheheq dhe sanksion kundervajtes shqipton
Komisioni për Letra me Vlere në pajtim me dispozitat e
Ligjit për letra me vlere.
Barazimi dhe urdherpagesa
Neni 68
(1) Për kundervajtjet e percaktuara në kete ligj personat
e autorizuar për zbatimin e kontrollit nga Komisioni, gjate
konstatimit të kundervajtjes, jane të detyruar që kryeresit të
kundervajtjes t'i propozojne procedure të barazimit, para
se ta parashtrojne kerkesen për procedure kundervajtese.
(2) Procedura për barazim eshte e detyrueshme.
(3) Nese personi i autorizuar nga paragrafi (1) i ketij
neni, konstaton kundervajtje, eshte i detyruar që të perpiloje procesverbal në të cilin do t'i shenoje të gjitha elementet
e rendesishme të veprimit nga i cili rezulton karakteristika
juridike e kundervajtjes, kohen, vendin dhe menyren e kryerjes së kundervajtjes, pershkrimin e veprimit dhe personat e gjendur në vendin e ngjarjes.
(4) Nese kryeresi i kundervajtjes e pranon kundervajtjen, personi i autorizuar nga paragrafi (1) i ketij neni menjehere i leshon urdherpagese dhe kete në menyre plotesuese e shenon në procesverbalin nga paragrafi (3) i ketij neni.
(5) Personi i autorizuar nga paragrafi (1) i ketij neni,
eshte i detyruar që t'i ofroje kryeresit të kundervajtjes që ta
nenshkruaje procesverbalin.
(6) Nese kryeresi i kundervajtjes e paguan gjoben në
afat prej tete ditesh nga dita e pranimit të urdherpageses, do
ta paguaje vetem gjysmen e gjobes.
(7) Në proceduren që do të perfundoje me leshimin e
urdherpageses nuk paguhen shpenzime të procedures.
(8) Pas kalimit të afatit prej tete ditesh të parapare për
pagesen e urdherpageses, në rast se nuk eshte paguar urdheresa, personi i autorizuar nga Komisioni për Letra me
Vlere, parashtron kerkese për ngritje të procedures kundervajtese në Komisionin Kundervajtes të Komisionit për Letra me Vlere.

(9) Për procedurat e zbatuara për barazim, personi i autorizuar nga paragrafi (1) i ketij neni, eshte i detyruar që të
mbaje evidence të vecante.
Neni 69
(1) Gjobe në shume prej 4 000 deri në 5 000 euro në
kundervlere me denare do t’i kumtohet për kundervajtje
personit juridik-marres, nese:
1) nuk jep oferte për marrje në rastet nga nenet 9 paragrafet (2) dhe (3) dhe 12 paragrafi (1) të ketij ligji;
2) në oferten për marrje, ofron pagese të letrave me vlere në kundershtim me nenin 13 të ketij ligji;
3) në oferten për marrje, cmimin ose perpjesetimin për
zevendesim të letrave me vlere e percakton në kundershtim
me nenin 14 paragrafet (1), (2), (3), (4) dhe (6) të ketij ligji;
4) nuk ofron pagese të dallimit në cmim në pajtim me
nenin 14 paragrafi (7) të ketij ligji;
5) në oferten për marrje, ofron letra me vlere për zevendesim në kundershtim me nenin 15 paragrafi (1) të ketij ligji;
6) oferta për marrje nuk i permban elementet thelbesore
të percaktuara me nenin 16 të ketij ligji;
7) oferta për marrje nuk permban kushte të detyrueshme për prishje në pajtim me nenin 17 të ketij ligji;
8) permbushjen e kushtit nuk e shpall në afatin e percaktuar në nenin 18 paragrafi (2) të ketij ligji;
9) prospekti nuk i permban të dhenat e percaktuara me
nenin 26 të ketij ligji;
10) në prospekt jane të shenuara informata dhe të dhena
të paverteta, perkatesisht nuk jane shenuar informata të
rendesishme në pajtim me nenin 27 paragrafet (1) dhe (2)
të ketij ligji;
11) jep oferte për marrje pa marre leje nga Komisioni
në pajtim me nenin 31 paragrafi (1) të ketij ligji;
12) nuk lidh marreveshje për kryerjen e sherbimeve në
proceduren për marrje para shpalljes së ofertes për marrje
në pajtim me nenin 33 të ketij ligji;
13) para shpalljes së ofertes për marrje, nuk e depoziton shumen në para të nevojshme për pagesen e të gjitha letrave me vlere me të cilat ka të beje oferta për marrje, në
llogari të vecante të depozitarit të autorizuar ose nuk siguron garanci bankare në pajtim me nenin 34 të ketij ligji;
14) nuk i jep urdherese depozitarit të autorizuar për rezervimin e letrave me vlere për zevendesim në pajtim me
nenin 35 të ketij ligji;
15) blen letra me vlere, me të cilat ka të beje oferta për
marrje, në kundershtim me nenin 36 të ketij ligji;
16) jep oferte konkurruese për marrje në kundershtim
me dispozitat e nenit 40 të ketij ligji;
17) për terheqje të ofertes për marrje nuk e njofton Komisionin në pajtim me dispozitat e nenit 45 paragrafi (3) të
ketij ligji;
18) nuk depoziton mjete në pajtim me nenin 48 të ketij ligji;
19) në afatin e percaktuar me nenin 50 të ketij ligji, nuk
ua permbush detyrimin në para, perkatesisht detyrimin për
bartje të letrave me vlere për zevendesim nga neni 15 paragrafi (1) pika 1 të ketij ligji, poseduesve të letrave me vlere;
20) oferten plotesuese nuk e dergon në menyren dhe në
afatin e percaktuar me nenin 53 paragrafi (2) të ketij ligji;
21) nuk dorezon te Komisioni raport, dokumente dhe
deshmi për menjanim të parregullsive të konstatuara në
pajtim me nenin 60 paragrafi (3) të ketij ligji;
22) nuk i blen aksionet e aksionareve tjere, të cilet nuk
e kane pranuar oferten për marrje, nese parashtrojne kerkese për blerje të detyrueshme në pajtim me nenin 64 paragrafi (1) të ketij ligji dhe
23) pas perfundimit të procedures për marrje nuk e depoziton shumen në para të nevojshme për blerjen e aksioneve të mbetura me të drejte vote ose nuk siguron garanci
bankare në pajtim me nenin 64 paragrafi (5) të ketij ligji.
(2) Gjobe në shume prej 1 000 deri në 2 000 euro në
kundervlere me denare do t’i shqiptohet edhe personit
pergjegjes te personi juridik për kundervajtjet nga paragrafi
(1) i ketij neni.
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(3) Gjobe në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere me denare do t’i shqiptohet edhe personit fizikmarres për kundervajtjet nga paragrafi (1) i ketij neni.
Neni 70
(1) Gjobe në shume prej 2 000 deri në 4 000 euro në
kundervlere me denare do t’i kumtohet për kundervajtje
personit juridik-marres, nese:
1) për qellimin e vet për marrje nuk i njofton Komisionin, organin e menaxhimit të shoqerise qellimore, Komisionin për Mbrojtje të Konkurrences dhe të punesuarit në
shoqerine qellimore dhe nuk e shpall atë në pajtim me nenin 22 të ketij ligji;
2) ka për qellim të kryeje marrje, e për kete nuk jep
njoftim për qellimin për marrje në Komision dhe nuk e
shpall atë në pajtim me nenin 24 të ketij ligji;
3) nuk i shpall prospektin dhe oferten për marrje, perkatesisht nuk i dorezon në pajtim me nenin 28 paragrafet
(1), (2) dhe (4) të ketij ligji;
4) gjate ndryshimit të ofertes për marrje, vepron në
kundershtim me nenin 29 të ketij ligji;
5) nuk e definon afatin për pranim të ofertes për marrje
në pajtim me nenin 30 të ketij ligji;
6) nuk e shpall njoftimin për rezultatin e ofertes për
marrje në pajtim me nenin 47 paragrafi (1) të ketij ligji;
7) nuk i njofton Komisionin, depozitarin e autorizuar
dhe Komisionin për Mbrojtje të Konkurrences në menyre
të percaktuar me nenin 47 paragrafi (3) të ketij ligji;
8) nuk e ka shpallur aktvendimin nga neni 49 të ketij
ligji për rezultatin e ofertes për marrje në pajtim me dispozitat e ketij ligji;
9) në afatin e percaktuar me nenin 51 paragrafi (1) të
ketij ligji, nuk i dorezon letrat e reja me vlere për zevendesim për regjistrim në depozitarin e autorizuar dhe
10) nuk u ofron poseduesve të letrave me vlere pagese
të cmimit në para në pajtim me nenin 53 paragrafi (1) të
ketij ligji.
(2) Gjobe në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere me denare, do t’i shqiptohet edhe personit pergjegjes në personin juridik për kundervajtjet nga paragrafi
(1) i ketij neni.
(3) Gjobe në shume prej 400 deri në 500 euro në kundervlere me denare, do t’i shqiptohet edhe personit fizikmarres për kundervajtjet nga paragrafi (1) i ketij neni.
Neni 71
(1) Gjobe në shume prej 4 000 deri në 5 000 euro në
kundervlere me denare, do t’i kumtohet për kundervajtje
shoqerise qellimore, nese:
1) nuk e njofton Komisionin për ekzistimin e marreveshjeve të caktuara ose negociatave me marresin në pajtim me nenin 23 të ketij ligji;
2) nuk e shpall mendimin lidhur me oferten për marrje
në pajtim me nenin 32 paragrafi (1) të ketij ligji;
3) nuk i njofton perfaqesuesit e të punesuarve ose të
punesuarit në shoqeri lidhur me oferten për marrje në pajtim me nenin 32 paragrafi (3) të ketij ligji;
4) nuk ia bashkengjet mendimin nga perfaqesuesit e të
punesuarve, perkatesisht nga të punesuarit në shoqeri, mendimit të vet në pajtim me nenin 32 paragrafi (4) të ketij ligji dhe
5) nuk dorezon në Komision raport, dokumente dhe
deshmi për menjanim të parregullsive të konstatuara në
pajtim me nenin 60 paragrafi (3) të ketij ligji.
(2) Gjobe në shume prej 1 000 deri në 2 000 euro në
kundervlere me denare do t’i shqiptohet edhe personit
pergjegjes në personin juridik për kundervajtjet nga paragrafi (1) i ketij neni.
Neni 72
(1) Gjobe në shume prej 2 000 deri në 4 000 euro në
kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje
shoqerise qellimore, nese:
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1) për qellimin për marrje nuk i njofton perfaqesuesit e
të punesuarve, e nese nuk ka të tille, atehere të punesuarit
në shoqerine qellimore në pajtim me nenin 22 paragrafi (2)
të ketij ligji;
2) nuk jep deklarate nese eshte i njoftuar me oferten e
planifikuar për marrje në Komisionin për Letra me Vlere
dhe nuk e shpall deklaraten në perputhje me nenin 24 të
ketij ligji dhe
3) nuk dorezon ekzemplar të prospektit në pajtim me
nenin 28 paragrafi (4) të ketij ligji.
(2) Gjobe në shume prej 1 000 deri në 2 000 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet edhe personit pergjegjes në personin juridik për kundervajtjet nga paragrafi
(1) i ketij neni.
Neni 73
(1) Gjobe në shume prej 4 000 deri në 5 000 euro në
kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje
personit të autorizuar juridik, nese:
1) nuk e refuzon apo nuk e menjanon urdheresen për
blerje ose shitje të letrave me vlere në perputhje me dispozitat e nenit 56 të ketij ligji;
2) nuk dorezon në Komision raport, dokumente dhe
deshmi për menjanimin e parregullsive të konstatuara në
pajtim me nenin 60 paragrafi (3) të ketij ligji dhe
3) për kohezgjatjen e ofertes për marrje, me kerkese të
Komisionit nuk i dorezon të gjitha informatat që i jane në
disponim dhe që jane të nevojshme për kontroll mbi realizimin e ofertes për marrje në pajtim me nenin 61 të ketij
ligji.
(2) Gjobe në shume prej 2 000 deri në 4 000 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit të autorizuar juridik, nese nuk e siguron prospektin në pajtim me
nenin 28 paragrafi (3) të ketij ligji.
(3) Gjobe në shume prej 4 000 deri në 5 000 euro në
kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje
depozitarit të autorizuar, nese:
1) nuk e njofton Komisionin në perputhje me nenin 48
paragrafi (4) të ketij ligji;
2) në afatin e percaktuar me nenin 50 të ketij ligji nuk e
permbush detyrimin në para, perkatesisht detyrimin për
bartje të letrave me vlere për zevendesim nga neni 15 paragrafi (1) pika 1 e ketij ligji, poseduesve të letrave me vlere;
3) në afatin e percaktuar me nenin 51 paragrafi (2) të
ketij ligji, nuk i regjistron letrat me vlere dhe nuk i bart në
llogarite e pranuesve të ofertes dhe
4) për kohezgjatjen e ofertes për marrje, me kerkese të
Komisionit nuk i dorezon të gjitha informatat që i jane në
disponim dhe që jane të nevojshme për kontroll mbi realizimin e ofertes për marrje në pajtim me nenin 61 të ketij
ligji.
(4) Gjobe në shume prej 1 000 deri në 2 000 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet edhe personit pergjegjes në personin juridik për kundervajtjet nga paragrafet
(1) dhe (3) të ketij neni.
(5) Gjobe në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet edhe personit pergjegjes në personin juridik për kundervajtjen nga paragrafi (2) i
ketij neni.
Neni 74
Gjobe në shume prej 4 000 deri në 5 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje personit, nese nuk e njofton Komisionin në lidhje me marrjen
e letrave me vlere në pajtim me nenin 62 të ketij ligji.
Parashkrimi i ngritjes dhe udheheqjes së procedures
kundervajtese
Neni 75
(1) Procedura kundervajtese nuk mund të ngritet, e as
të udhehiqet pas kalimit të tri viteve nga dita kur eshte bere
kundervajtja.
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(2) Parashkrimi i ndjekjes kundervajtese fillon nga dita
kur eshte bere kundervajtja.
(3) Parashkrimi nderpritet me çdo veprim procesual që
ndermerret për ndjekje të kryeresit të kundervajtjes.
(4) Parashkrimi nderpritet dhe kur kryeresi në kohen
derisa rrjedh afati i parashkrimit, kryen, gjithashtu, kundervajtje të rende apo më të rende.
(5) Pas çdo nderprerjeje, parashkrimi fillon serish të rrjedhe.
(6) Parashkrimi i ndjekjes kundervajtese krijohet në
çdo rast, pas kalimit të gjashte viteve nga dita kur eshte bere kundervajtja.

(5) Personi, perkatesisht personat që veprojne bashkerisht, të cilet deri në diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji, kane marre letra me vlere nga shoqeria qellimore që u sigurojne më shume se 75% të letrave me vlere nga shoqeria
qellimore, nuk e kane për obligim që të japin oferte për
marrje.
(6) Nese personi, perkatesisht personat që veprojne
bashkerisht nuk veprojne në menyren dhe në afatet e percaktuara me paragrafet (2), (3) dhe (4) të ketij neni, Komisioni do të marre masa në perputhje me nenet 57 dhe 58 të ketij ligji.

Parashkrimi i zbatimit të sanksioneve kundervajtese

Neni 78
Për personat të cileve deri në diten e hyrjes në fuqi të
ketij ligji u jane kufizuar të drejtat në pajtim me nenin 55
paragrafi (1) të Ligjit për marrje të shoqerive aksionare
("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer
4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/10 dhe 35/11) dhe të cilet deri në diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji nuk i kane shitur
aksionet, Komisioni do të miratoje aktvendim në të cilin në
pajtim me nenin 57 paragrafi (2) i ketij ligji do të caktoje
afat në të cilin duhet t’i shesin aksionet, e nese në atë afat
nuk i shesin, në atë rast shitjen e aksioneve do ta zbatoje
Komisioni në perputhje me nenet 57 dhe 58 të ketij ligji.

Neni 76
(1) Sanksioni i shqiptuar kundervajtes nuk mund të
zbatohet nese nga dita e plotfuqishmerise së vendimit për
kundervajtjen kalon një vit.
(2) Parashkrimi i zbatimit të sanksionit kundervajtes
fillon të rrjedhe nga dita kur vendimi për kundervajtjen
eshte bere i plotfuqishem.
(3) Parashkrimi nuk rrjedh gjate kohes për të cilen, zbatimi nuk mundet të merret sipas ligjit.
(4) Parashkrimi nderpritet me çdo veprim të organit
kompetent, që merret për zbatimin e sanksionit kundervajtes.
(5) Pas çdo nderprerjeje, parashkrimi fillon serish të rrjedhe.
(6) Parashkrimi i sanksionit kundervajtes krijohet në
çdo rast pas kalimit të dy viteve nga dita e plotfuqishmerise
së vendimit për kundervajtjen.
XII. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT
Neni 77
(1) Procedurat për marrje të shoqerive aksionare që kane filluar deri në diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji e për të
cilat marresi akoma nuk ka marre leje nga Komisioni, do të
vazhdojne në perputhje me dispozitat e Ligjit për marrje të
shoqerive aksionare ("Gazeta Zyrtare e Republikes Maqedonia" numer 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/10 dhe 35/11).
(2) Personi, perkatesisht personat që veprojne bashkerisht te të cilet eshte krijuar detyrimi për dhenie të ofertes
për marrje në pajtim me dispozitat e Ligjit për marrje të
shoqerive aksionare ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/10 dhe
35/11), e të cilet deri në diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji
akoma nuk kane paraqitur kerkese në Komision për marrjen e lejes për oferte për marrje, jane të detyruar që në afat
prej 60 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi e ketij ligji, të japin
oferte për marrje në kushte dhe në menyre të percaktuar me
kete ligj.
(3) Personi, perkatesisht personat që veprojne bashkerisht dhe të cilet deri në diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji,
kane marre letra me vlere nga shoqeria qellimore në baze
të ofertes së realizuar të suksesshme për marrje, e që u sigurojne më shume se 25%, e më pak se 75% letra me vlere
nga shoqeria qellimore, për marrje plotesuese të 5% të letrave me vlere në afat prej dy vitesh, jane të detyruar që të
japin oferte për marrje në kushte dhe në menyre të percaktuar me kete ligj.
(4) Personi, perkatesisht personat që veprojne bashkerisht, të cilet deri në diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji, kane marre më shume se 25%, e më pak se 75% të letrave me
vlere nga shoqeria qellimore, e në pajtim me Ligjin për marrje të shoqerive aksionare ("Gazeta Zyrtare e Republikes
së Maqedonise" numer 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/10
dhe 35/11) nuk kane pasur detyrim që të japin oferte për
marrje, mundet në menyre plotesuese të marrin letra me
vlere vetem nese japin oferte për marrje në kushte dhe në
menyre të percaktuar me kete ligj.

Neni 79
(1) Rregullat e parapara me kete ligji do të miratohen
në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij
ligji.
(2) Deri në diten e hyrjes në fuqi të rregullave nga paragrafi (1) i ketij neni, do të zbatohen rregullat ekzistuese.
Neni 80
Me diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji shfuqizohet Ligji
për marrjen e shoqerive aksionare ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 4/2002, 37/2002, 36/2007,
67/10 dhe 35/11).
Neni 81
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________
1462.
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 ЦАРИНСКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВА ОД
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за заштита на права
од интелектуална сопственост,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 мај 2013 година.
Бр. 07- 1955/1
13 мај 2013година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
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 ЦАРИНСКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА
ПРАВА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Законот за царинските мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост (“Службен весник
на Република Македонија“ број 38/2005, 107/2007 и
135/11), по членот 19 се додава нова Глава 6-a и нов
член 19-a, кои гласат:
„Глава 6-a
Бесплатно отстапување на одземени стоки кои повредуваат право од интелектуална сопственост
Член 19-a
(1) По исклучок на членот 11 од овој закон, Владата
на Република Македонија може да донесе одлука стоката за која е утврдено дека повредува право од интелектуална сопственост, бесплатно да се отстапи на
државен орган, во случаи на ублажување на последиците од елементарни непогоди, како и за помош на
приматели на социјална помош и на семејства чиј вкупен месечен приход не надминува 1,5 минимална плата, утврдена за минатата година.
(2) Стоката од ставот (1) на овој член се текстилни
производи и обувки што се распоредуваат во главите
61, 62 и 64 на царинската номенклатура од Законот за
царинската тарифа.
(3) Одлуката од ставот (1) на овој член Владата на
Република Македонија ја донесува врз основа на предлог на Царинската управа, по претходно добиена согласност од носителот на правото, како и доколку се исполнети условите од членот 247 став (1) точка в) од
Царинскиот закон и има потврда од надлежен орган
дека предметната стока не е во спротивност со прописите за безбедност на производите.
(4) Државниот орган од ставот (1) на овој член е
должен, пред преземањето на стоката, да ги покрие сите трошоци во врска со складирање на задржаната стока, како и трошоците за отстранување под царински
надзор на обележјата на трговската марка, чие право е
утврдено дека е повредeно.
(5) Царинскиот орган во соработка со државниот
орган од ставот (1) на овој член и носителот на правото
писмено потврдуваат дека се отстранети сите обележја
на стоките и предметите чие право е докажано дека е
повредeно, пред стоката да биде предадена.
(6) Државниот орган од ставот (1) на овој член е
должен, во рок од 15 дена од распределбата на стоката
од овој член да достави извештај до Владата на Република Македонија.
(7) Застапникот на носителот на правото од интелектуална сопственост не подлежи на обврска за определување на примателите на стоката што е предмет на
бесплатно отстапување.
(8) Начинот на распределбата на стоките од страна
на државниот орган од ставот (1) на овој член, како и
образецот на извештај од ставот (6) на овој член, на
предлог на министерот за финансии, го пропишува
Владата на Република Македонија.“
Член 2
Во член 22 ставот (1) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно
лице, а глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, ако внесе или изнесе или се обиде да внесе
или изнесе во и од царинското подрачје на Република
Македонија, стока која повредува право на иста трговска марка која ја имала и стоката што од него веќе ед-
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наш била одземена во спроведена постапка согласно со
членот 11 од овој закон, или таквата стока ја стави или
се обиде да ја стави во царинска постапка со економски
ефект, или ја внесе или изнесе од слободна зона или
слободен склад.“
Член 3
Подзаконскиот пропис утврден во овој закон ќе се
донесе најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 4
Стоките, текстилни производи и обувки што се распоредуваат во главите 61, 62 и 64 на царинската номенклатура од Законот за царинската тарифа, за кои до денот на влегувањето во сила на овој закон е добиена
согласност за уништување од носителот на правото,
можат да бидат предмет на бесплатно отстапување на
начин и под услови утврдени во 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 MASA DOGANORE PËR MBROJTJEN E TË
DREJTAVE TË PRONËSISË INTELEKTUALE
Neni 1
Në Ligjin për masa doganore për mbrojtjen e të
drejtave të pronësisë intelektuale (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 38/2005, 107/2007 dhe
135/11), pas nenit 19 shtohet Kapitulli i ri 6-a dhe neni i ri
19-a, si vijojnë:
“Kapitulli 6-a
Lëshimi falas i mallrave të konfiskuara që e cenojnë të
drejtën e pronësisë intelektuale
Neni 19-a
(1) Me përjashtim të nenit 11 të këtij ligji, Qeveria e
Republikës së Maqedonisë mund të marrë vendim që malli
për të cilin është përcaktuar se e cenon të drejtën e
pronësisë intelektuale, falas t’i lëshohet organit shtetëror,
në raste të zbutjes së pasojave nga fatkeqësitë elementare,
si dhe për ndihmë marrësve të ndihmës sociale dhe
familjeve të hyrat e përgjithshme të të cilave nuk i
tejkalojnë 1,5 të rrogës minimale, të përcaktuar për vitin e
kaluar.
(2) Mall nga paragrafi (1) i këtij neni janë prodhime
tekstili dhe mbathje që sistemohen në kapitujt 61, 62 dhe
64 të nomenklaturës doganore nga Ligji për tarifë
doganore.
(3) Vendimin nga paragrafi (1) i këtij neni Qeveria e
Republikës së Maqedonisë e merr në bazë të propozimit të
Drejtorisë Doganore, pas pëlqimit të marrë paraprakisht
nga bartësi i së drejtës, si dhe nëse janë përmbushur kushtet
nga neni 247 paragrafi (1) pika (v) të Ligjit doganor dhe ka
vërtetim nga organi kompetent se malli në fjalë nuk është
në kundërshtim me rregullat për siguri të prodhimeve.
(4) Organi shtetëror nga paragrafi (1) i këtij neni
obligohet që para marrjes së mallit, t'i mbulojë të gjitha
shpenzimet lidhur me magazinimin e mallit të mbajtur, si
dhe shpenzimet për mënjanim nën mbikëqyrje doganore të
shenjave të markës tregtare, e drejtë e së cilës është
përcaktuar se është cenuar.
(5) Organi doganor në bashkëpunim me organin
shtetëror nga paragrafi (1) i këtij neni dhe bartësi i së
drejtës me shkrim vërtetojnë se janë mënjanuar të gjitha
shenjat e mallrave dhe sendet, e drejta e të cilëve është
dëshmuar se është cenuar, para se malli të dorëzohet.
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(6) Organi shtetëror nga paragrafi (1) i këtij neni
obligohet që në afat prej 15 ditësh nga shpërndarja e mallit
sipas këtij neni, të dorëzojë Raport në Qeverinë e
Republikës së Maqedonisë.
(7) Përfaqësuesi i bartësit të së drejtës së pronësisë
intelektuale nuk i nënshtrohet obligimit për përcaktimin e
pranuesve të mallit që është lëndë e lëshimit falas.
(8) Mënyrën e ndarjes së mallrave nga organi shtetëror
nga paragrafi (1) i këtij neni si dhe formularin e raportit
nga paragrafi (6) i këtij neni, me propozim të ministrit të
Financave, i përcakton Qeveria e Republikës së
Maqedonisë.
Neni 2
Në nenin 22 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 2 500 deri në 5 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje
personit juridik, ndërsa gjobë në shumë prej 500 deri në 1
000 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për
kundërvajtje personit fizik, nëse fut ose nxjerr ose përpiqet
të fusë ose nxjerrë në zonë doganore dhe nga zona
doganore e Republikës së Maqedonisë, mall që e cenon të
drejtën e markës së njëjtë tregtare që e ka pasur edhe malli
që prej tij tanimë një herë është marrë në procedurë të
zbatuar në pajtim me nenin 11 të këtij ligji, ose mallin e
tillë e vendos ose përpiqet ta vendosë në procedurë
doganore me efekt ekonomik, ose e fut ose nxjerr nga zona
e lirë ose magazina e lirë."
Neni 3
Rregulla nënligjore e përcaktuar në këtë ligj do të
miratohet më së voni në afat prej 60 ditësh nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 4
Mallrat, prodhimet e tekstilit dhe mbathjet që
sistemohen në kapitujt 61, 62 dhe 64 të nomenklaturës
doganore nga Ligji për tarifë doganore, për të cilët deri në
ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji është marr pëlqim për
asgjësim nga bartësi i së drejtës, mund të jenë lëndë e
lëshimit falas në mënyrë dhe kushte të përcaktuara në këtë
ligj.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
_________
1463.
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 ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД
ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ
ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 мај 2013 година.
Бр. 07–1956/1
13 мај 2013 година
Скопје

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

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

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА
И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ
И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2003), членот 10 се менува и гласи:
„(1) Плаќањето на средствата од извршената продажба, односно плаќањето на средствата од закупнината на деловниот простор кој е во сопственост на субјектот од членот 2 од овој закон, се врши на сметка на
сопственикот.
(2) Плаќањето на средствата од извршената продажба на деловниот простор даден на стопанисување
или на користење на субјектите од членот 2 од овој закон, се врши на сметка на Буџетот на Република Македонија.
(3) Плаќањето на средствата од закупнината на деловниот простор даден на стопанисување на субјектите
од членот 2 од овој закон се уплаќаат на субјектите кои
стопанисуваат со деловниот простор, а средствата од
закупнината на деловниот простор даден на користење
на субјектите од членот 2 од овој закон се уплаќаат на
сметка на Буџетот на Република Македонија.“
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHITJE DHE
DHENIE ME QIRA TË NDERTESAVE AFARISTE
DHE LOKALEVE AFARISTE TË REPUBLIKES
SË MAQEDONISE
Neni 1
Në Ligjin për shitje dhe dhenie me qira të ndertesave
afariste dhe hapesirave afariste të Republikes së Maqedonise ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer
13/2003), neni 10 ndryshohet si vijon:
"(1) Pagesa e mjeteve nga shitja e kryer, perkatesisht
pagesa e mjeteve nga qiraja e lokalit afarist që eshte në
pronesi të subjektit nga neni 2 i ketij ligji, kryhet në llogari
të pronarit.
(2) Pagesa e mjeteve nga shitja e kryer e lokalit afarist
të dhene për ekonomizim ose për shfrytezim subjekteve
nga neni 2 i ketij ligji, kryhet në llogari të Buxhetit të Republikes së Maqedonise.
(3) Pagesa e mjeteve nga qiraja e lokalit afarist të dhene për ekonomizim subjekteve nga neni 2 i ketij ligji, u paguhen subjekteve që ekonomizojne me lokalin afarist,
ndersa mjetet nga qiraja e lokalit afarist të dhene për shfrytezim subjekteve nga neni 2 i ketij ligji, paguhen në llogari
të Buxhetit të Republikes së Maqedonise.”
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
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1464.
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 ВОВЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТОТ И ЗАЕДНИЧКАТА РАМКА ЗА ПРОЦЕНА НА
РАБОТЕЊЕТО И ДАВАЊЕТО НА УСЛУГИ ВО
ДРЖАВНАТА СЛУЖБА
Се прогласува Законот за воведување на систем за
управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната
служба,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 мај 2013 година.
Бр. 07- 1957/1
13 мај 2013 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТОТ И ЗАЕДНИЧКАТА РАМКА
ЗА ПРОЦЕНА НА РАБОТЕЊЕТО И ДАВАЊЕТО
НА УСЛУГИ ВО ДРЖАВНАТА СЛУЖБА
Глава прва
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на уредување на Законот
Член 1
Со овој закон се уредува воведувањето на системот
за управување со квалитетот и заедничката рамка за
процена на работењето и давањето на услуги во државната служба.
Член 2
Системот за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена во државната служба се засноваат врз меѓународни или македонски стандарди со кои
се востановуваат посебни барања за системот за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена
на работењето и давањето на услуги во државната
служба.
Цел на Законот
Член 3
Целта на овој закон е воведување на меѓународни
или македонски стандарди на систем за управување со
квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба за соодветната област со што ќе се обезбеди подобар квалитет на услугите во државната служба.
Поимник
Член 4
Одделни поими употребени во овој закон го имаат
следново значење:

1. Државна служба се органите на државната и локалната власт и другите државни органи основани согласно со Уставот на Република Македонија и со закон
(во натамошниот текст: органите);
2. Управување со системот за управување со
квалитетот претставува системски пристап кој ги конкретизира и реализира барањата за квалитетно планирање, спроведување, контрола и одржливост, како и
постојано подобрување на работењето на органите;
3. Меѓународните и македонските стандарди за
системи за управување со квалитетот се стандарди
со кои се дефинираат минималните услови потребни за
квалитетно работење на органите;
4. Системот за управување со квалитетот претставува реализација на меѓународни и македонски
стандарди кои покриваат различни аспекти на управување со квалитетот и претставува инструмент преку кој
се обезбедува остварување на надлежностите да бидат
во согласност со барањата на корисниците за постојано
унапредување на квалитетот на работењето на органите и
5. Заедничката рамка за процена е заеднички Европски инструмент за управување со квалитетот во јавниот сектор со кој европските организации од јавниот
сектор, преку методот на самооцена, со вклучување на
вработените, подготвуваат план за подобрување на
квалитетот на своето работење.
Глава втора
ВОВЕДУВАЊЕ НА СТАНДАРДИ И ИНСТРУМЕНТИ
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТОТ
Воведување на стандарди за управување со квалитетот
Член 5
(1) Во органите, со цел за подобрување на управувањето со квалитетот во работењето и давањето на услуги, се воведува најмалку основниот стандард ИСО
9001, а во зависност од надлежностите на органите може да се воведат и други типови ИСО или македонски
стандарди кои ќе го надополнуваат основниот стандард, а се однесуваат на спецификите на органите.
(2) Ако органите имаат потреба на воведување на
повеќе ИСО или македонски стандарди тогаш се пристапува кон воведување на интегриран систем за управување составен од повеќе ИСО стандарди каде што
основата е ИСО 9001, а другите стандарди се во зависност од спецификите на органите.
(3) Сертификационото тело кое ќе врши сертификација на органите мора да е акредитирано од Институтот за акредитација на Република Македонија согласно
со прописите за акредитација.
(4) Владата на Република Македонија на предлог на
Министерството за информатичко општество и администрација донесува програма со приоритетна листа на
органите од членот 4 став (1) алинеја (1) од овој закон
за воведување на стандарди за управување со квалитетот.
Воведување на заедничка рамка за процена
Член 6
(1) За подобрување на управувањето со квалитетот
во работењето и давањето услуги во органите се воведува заедничка рамка на процена преку вклучување на
вработените и самооцена, врз основа на насоки и упатства изготвени од Министерството за информатичко
општество и администрација.
(2) Министерството за информатичко општество и
администрација е должно да ги објави насоките и упатствата од ставот (1) на овој член на својата веб страница.
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Член 7
Органите средствата за воведување на стандардите
и инструментите од членовите 5 и 6 од овој закон ги
обезбедуваат од сопствениот буџет.
Координација на начинот на управување со системот за управување со квалитетот и заедничката
рамка за процена
Член 8
(1) Владата на Република Македонија формира Координативно тело за управување со системот за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена
на работењето и давањето на услуги во државната
служба на предлог на Министерството за информатичко општество и администрација.
(2) Со Координативното тело од ставот (1) на овој
член претседава министерот за информатичко општество и администрација.
(3) Административно-техничките работи за потребите на Координативното тело од ставот (1) на овој
член ги врши Министерството за информатичко општество и администрација.
(4) Координативното тело најдоцна до 31 март во
тековната година до Владата на Република Македонија
доставува извештај за напредокот на воведувањето на
стандардите за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена за изминатата година.
Член 9
Во органите се утврдува работно место кое го координира процесот на воведување на стандардите и
инструментите за управување со квалитетот.
Член 10
Органите го одржуваат воведениот систем на управување со квалитетот и заедничката рамка за процена
согласно со воведениот стандард за управување со квалитетот.
Глава трета
НАДЗОР
Член 11
(1) Државниот управен инспекторат врши инспекциски надзор над примената на овој закон.
(2) Надзорот од ставот (1) на овој член го вршат
инспектори согласно со закон.
(3) Инспекторот ги има овластувањата утврдени со
закон.
Глава четврта
ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 12
(1) Глоба во износ од 1.500 до 8.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
функционерот кој раководи со органот на државната
служба, ако не се воведат стандардите и инструментите
од членовите 5 и 6 од овој закон.
(2) Глоба во износ од 750 до 4.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на лицето
кое работи на работното место од членот 9 од овој закон, ако не преземе активности за воведување на стандардите и инструментите од членовите 5 и 6 од овој
закон.
(3) Пред поднесување на барање за поведување на
прекршочна постапка пред надлежниот суд се спроведува постапка за порамнување согласно со Законот за
прекршоци.
(4) Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води надлежниот суд.

Глава петта
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 13
(1) Постојните сертификациони тела кои вршеле
сертификација до денот на влегувањето во сила на овој
закон ќе продолжат да ги вршат работите на сертификација доколку добијат акредитација од Инстиутот за
акредитација на Република Македонија во рок од шест
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
(2) Органите кои претходно се стекнале со стандардот ИСО 9001 се должни по истекот на рокот за кој се
сертифицирани да извршат сертификација кај тело акредитирано од Институтот за акредитација на Република Македонија.
Член 14
Координативното тело од членот 8 став (1) од овој
закон Владата на Република Македонија ќе го формира
во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 15
Министерството за информатичко општество и администрација е должно насоките и упатствата од членот 6 од овој закон да ги изготви и објави на својата
веб страница во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 16
Органите да ги усогласат актите за систематизација
на работните места со одредбите од овој закон во рок
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на
овој закон.
Член 17
Органите од членот 4 став (1) алинеја (1) од овој
закон се должни постапката за стандардите за управување со квалитет од членот 5 од овој закон да ја започнат од 1 јануари 2014 година, освен министерствата
кои постапката за стандардите за управување со квалитет од член 5 од овој закон се должни да ја започнат
најдоцна до 1 јануари 2014 година.
Член 18
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија", освен одредбите од членот 6 од овој закон кои
ќе започнат да се применуваат една година од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
__________
L I GJ
PËR VENDOSJE TË SISTEMIT PËR MENAXHIM
ME CILËSI DHE KORNIZËS SË PËRBASHKËT
PËR VLERËSIM TË PUNËS DHE DHËNIES SË
SHËRBIMEVE NË SHËRBIMIN SHTETËROR
Kapitulli i parë
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Lënda e rregullimit të Ligjit
Neni 1
Me këtë ligj rregullohet vendosja e sistemit për
menaxhim me cilësi dhe kornizës së përbashkët për
vlerësim të punës dhe dhënies së shërbimeve në shërbimin
shtetëror.
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Neni 2
Sistemi për menaxhim me cilësi dhe korniza e
përbashkët për vlerësim në shërbimin shtetëror bazohen në
standarde ndërkombëtare apo maqedonase me të cilat
vendosen kërkesa të veçanta për sistemin për menaxhim
me cilësi dhe kornizën e përbashkët për vlerësim të punës
dhe dhënies së shërbimeve në shërbimin shtetëror.

(4) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim
të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës
miraton program me listë prioritare të organeve nga neni 4
paragrafi (1) alineja (1) e këtij ligji, për vendosje të
standardeve për menaxhim me cilësi.
Vendosja e kornizës së përbashkët për vlerësim

Qëllimi i Ligjit

Neni 6
(1) Për përmirësim të menaxhimit me cilësinë në punën
dhe dhënien e shërbimeve në organe, vendoset kornizë e
përbashkët e vlerësimit nëpërmjet përfshirjes së të
punësuarve dhe vetëvlerësimit, në bazë të orientimeve dhe
udhëzimeve të përpiluara nga Ministria e Shoqërisë
Informatike dhe Administratës.
(2) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe
Administratës detyrohet që t’i publikojë orientimet dhe
udhëzimet nga paragrafi (1) i këtij neni në ueb faqen e vet.
Neni 7
Organet mjetet për vendosje të standardeve dhe
instrumenteve nga nenet 5 dhe 6 të këtij ligji, i sigurojnë
nga buxheti i vet.

Neni 3
Qëllimi i këtij ligji është vendosja e standardeve
ndërkombëtare apo maqedonase të sistemit për menaxhim
me cilësi dhe kornizës së përbashkët për vlerësim të punës
dhe dhënies së shërbimeve në shërbimin shtetëror për
sferën përkatëse me çfarë do të sigurohet cilësi më e mirë e
shërbimeve në shërbimin shtetëror.
Lista e nocioneve
Neni 4
Nocione të veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë
kuptimin në vijim:
1. Shërbim shtetëror sipas këtij ligji, janë organet e
pushtetit shtetëror dhe lokal dhe organet tjera shtetërore, të
themeluara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së
Maqedonisë dhe me ligj (në tekstin e mëtejmë: organe);
2. Menaxhim me sistemin për menaxhim me cilësi
paraqet qasje në sistem që i konkretizon dhe realizon
kërkesat për: planifikim cilësor, zbatim, kontroll dhe
qëndrueshmëri, si dhe përmirësim të vazhdueshëm të punës
së organeve;
3. Standarde ndërkombëtare dhe maqedonase për
sisteme për menaxhim me cilësi janë standarde me të cilat
definohen kushtet minimale të nevojshme për punë cilësore
të organeve;
4. Sistemi për menaxhim me cilësi paraqet realizim të
standardeve ndërkombëtare dhe maqedonase të cilat
mbulojnë aspekte të ndryshme të menaxhimit me cilësinë
dhe paraqet instrument nëpërmjet të cilit sigurohet që
realizimi i kompetencave të jetë në pajtim me kërkesat e
shfrytëzuesve për avancim të vazhdueshëm të cilësisë së
punës së organeve dhe
5. Kornizë e përbashkët për vlerësim është Instrumenti
evropian për menaxhim me cilësi në sektorin publik, me të cilin
Organizatat evropiane të sektorit publik, nëpërmjet metodës së
vetëvlerësimit, me përfshirje të të punësuarve, përpilojnë plan
për përmirësim të cilësisë së punës së tyre.
Kapitulli i dytë
VENDOSJA E STANDARDEVE DHE
INSTRUMENTEVE PËR MENAXHIM ME CILËSI
Vendosja e standardeve për menaxhim me cilësi
Neni 5
(1) Në organet, me qëllim të përmirësimit të
menaxhimit me cilësinë në punën dhe dhënien e
shërbimeve vendoset së paku standardi themelor ISO 9001,
e varësisht nga kompetencat e organeve mund të vendosen
edhe tipa tjerë ISO ose standarde maqedonase, që do ta
plotësojnë standardin themelor, e që kanë të bëjnë me
specifikat e organeve.
(2) Nëse organet kanë nevojë për vendsosje të më
shumë standardeve ISO apo standardeve maqedonase,
atëherë i qaset vendsosjes së sistemit të integruar për
menaxhim, të përbërë nga më shumë standarde ISO, ku
baza është ISO 9001, ndërsa standardet tjera varen nga
specifikat e organeve.
(3) Trupi i certifikuar i cili do të kryejë certifikim të
organeve doemos duhet të jetë i akredituar nga Instituti për
Akreditim i Republikës së Maqedonisë në pajtim me
rregullat për akreditim.

Koordinimi i mënyrës së menaxhimit
me sistemin për menaxhim me cilësi dhe
kornizën e përbashkët për vlerësim
Neni 8
(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, formon Trup
koordinativ për menaxhim me sistemin për menaxhim me
cilësi dhe kornizën e përbashkët për vlerësim të punës dhe
dhënies së shërbimeve në shërbimin shtetëror me propozim
të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës.
(2) Me Trupin koordinativ nga paragrafi (1) i këtij neni,
kryeson ministri i Shoqërisë Informatike dhe
Administratës.
(3) Punët administrative teknike për nevojat e Trupi
koordinativ nga paragrafi (1) i këtij neni, i kryen Ministria
e Shoqërisë Informatike dhe Administratës.
(4) Trupi koordinativ më së voni deri më 31 mars në
vitin rrjedhës, në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë
parashtron raport për progresin e vendosjes së standardeve
për menaxhim me cilësi dhe kornizës së përbashkët për
vlerësim për vitin e kaluar.
Neni 9
Në organet përcaktohet vendi i punës që e koordinon
procesin e vendsosjes së standardeve dhe instrumenteve
për menaxhim me cilësi.
Neni 10
Organet e mbajnë sistemin e vendosur të menaxhimit
me cilësi dhe kornizën e përbashkët për vlerësim në pajtim
me standardin e vendosur për menaxhim me cilësi.
Kapitulli i tretë
MBIKËQYRJA
Neni 11
(1) Inspektorati Shtetëror Administrativ kryen
mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e këtij ligji.
(2) Mbikëqyrjen nga paragrafi (1) i këtij neni, e kryejnë
inspektorët në pajtim me ligjin.
(3) Inspektori i ka autorizimet e përcaktuara me ligj.
Kapitulli i katërt
DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE
Neni 12
(1) Gjobë në shumë prej 1 500 deri në 8 000 euro në
kundërvlerë me denarë për kundërvajtje do t'i kumtohet
funksionarit i cili udhëheq me organin e administratës
shtetërore, nëse nuk vendosen standardet dhe instrumentet
nga nenet 5 dhe 6 të këtij ligji.
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(2) Gjobë në shumë prej 750 deri në 4 000 euro në
kundërvlerë me denarë për kundërvajtje do t’i kumtohet
personit i cili punon në vendin e punës nga neni 9 i këtij
ligji, nëse nuk ndërmerr aktivitete për vendosje të
standardeve dhe instrumenteve nga nenet 5 dhe 6 të këtij
ligji.
(3) Para parashtrimit të kërkesës për ngritje të
procedurës kundërvajtëse në gjykatën kompetente zbatohet
procedurë për barazim në pajtim me Ligjin për
kundërvajtje.
(4) Procedurën kundërvajtëse për kundërvajtjet e
parapara në këtë ligj, e udhëheq gjykata kompetente.
Kapitulli i pestë
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT
Neni 13
(1) Trupat ekzistues për certifikim, të cilët kanë kryer
certifikim deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të
vazhdojnë t'i kryejnë punët e certifikimit nëse marrin
akreditim nga Instituti për Akreditim i Republikës së
Maqedonisë në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes
në fuqi të këtij ligji.
(2) Organet të cilat paraprakisht e kanë marrë
standardin ISO 9001, detyrohen që pas kalimit të afatit për
të cilin janë certifikuar të kryejnë certifikim te trupi i
akredituar nga Instituti për Akreditim i Republikës së
Maqedonisë.
Neni 14
Trupin koordinues nga neni 8 paragrafi (1) i këtij ligji,
Qeveria e Republikës së Maqedonisë do ta formojë në afat
prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 15
Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
detyrohet që orientimet dhe udhëzimet nga neni 6 i këtij
ligji, t'i përpilojë edhe publikojë në ueb faqen e vet në afat
prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 16
Organet t’i harmonizojnë aktet për sistematizim të
vendeve të punës me dispozitat e këtij ligji në afat prej
gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 17
Organet nga neni 4 paragrafi (1) alineja (1) të këtij ligji,
detyrohen që procedurën për standardet për menaxhim me
cilësi nga neni 5 i këtij ligji, ta fillojnë nga 1 janari 2014,
përveç ministrive të cilat procedurën për standardet për
menaxhim me cilësi nga neni 5 i këtij ligji, detyrohen që ta
fillojnë më së voni deri më 1 janar 2014.
Neni 18
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", përveç
dispozitave nga neni 6 i këtij ligji të cilat do të fillojnë të
zbatohen një vit nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

1465.
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
БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Бирото за развој на образованието,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 мај 2013 година.
Бр. 07–1958/1
13 мај 2013 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Член 1
Во Законот за Бирото за развој на образованието
(„Службен весник на Република Македонија“ број
37/2006, 142/2008 и 148/2009), во членот 5 по зборот
„следење“ се додаваaт зборовите: „стручен увид“.
Член 2
Во членот 6 став 1 по точката 5 се додава нова точка 6 која гласи:
„6) врши стручен увид во начинот на планирање и
реализација на наставните единици и на оценувањето и
на обезбедувањето на стимулативна средина при реализацијата на наставните единици од страна на наставниците, како и преку непосреден увид на препораките
дадени од посетите на реализацијата на наставните
единици од страна на стручните соработници;“.
Точките 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат точки 7, 8, 9,
10, 11 и 12.
Член 3
Во членот 7 по бројот „1“ се додаваат зборовите: „и
точка 2“.
Член 4
Во членот 8 бројот „2“ се заменува со бројот „3“.
Член 5
Во членот 9 бројот „ 3“ се заменува со бројот „ 4“.
Член 6
Во членот 10 бројот „4“ се заменува со бројот „5“.
Член 7
По члeнот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи:
„Член 10-а
Во извршувањето на надлежностите од членот 6
точка 6 од овој закон Бирото ги врши следниве работи:
- непосреден увид во начинот на планирањата на
наставните единици од аспект на целите, содржините,
планираните активности, методите и техниките за реализација,
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- непосреден увид на реализација на наставните
единици од аспект на целите и содржините на предавањата, примена на иновациите, наставните методи и
техники и користењето на наставни помагала и начинот на обезбедување на стимулативна средина,
- непосреден увид на начинот на планирање на оценувањето од страна на наставниците и проверка на
спроведеното на оценувањето и
- непосреден увид на препораките дадени од посетите на реализацијата на наставните единици од страна
на стручните соработници.
За спроведениот стручен увид се изготвува извештај кој содржи наод од извршениот непосреден увид
за работите од ставот 1 на овој член, односно наод за
работата на стручните соработници од ставот 1 алинеја
4 на овој член.
Извештајот од стручниот увид се приложува кон
професионалното досие на наставниците и стручните
соработници и се зема предвид при вреднувањето на
наставниците и стручните соработници во интегралната евалуација спроведена од страна на Државниот просветен инспекторат.
Бирото донесува годишен план за спроведување на
стручниот увид.
Начинот на примената на методите и техниките при
спроведувањето на стручниот увид ги утврдува директорот на Бирото.“
Член 8
Во членот 11 бројот „5“ се заменува со бројот „7“.
Член 9
Во членот 12 бројот „6“ се заменува со бројот „8“.
Член 10
Во членот 13 бројот „7“ се заменува со бројот „9“.
Член 11
Во членот 14 бројот „8“ се заменува со бројот „12“.
Член 12
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E
LIGJIT PËR BYRONE E ZHVILLIMIT TË ARSIMIT
Neni 1
Në Ligjin për Byrone e Zhvillimit të Arsimit ("Gazeta
Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 37/2006,
142/2008 dhe 148/2009) në nenin 5 pas fjales "percjellje"
shtohen fjalet: "shqyrtim profesional".
Neni 2
Në nenin 6 paragrafi 1 pas pikes 5 shtohet pika e re 6,
si vijon:
"6) kryen shqyrtim profesional në menyren e planifikimit dhe realizimit të njesive mesimore dhe të vleresimit
dhe të sigurimit të mjedisit stimulues gjate realizimit të njesive mesimore nga ana e mesimdhenesve, si dhe permes
shqyrtimit të drejtperdrejte të rekomandimeve të dhena
nga vizitat e realizimit të njesive mesimore nga ana e bashkepunetoreve profesionale;".
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Pikat 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11 behen pika 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12.
Neni 3
Në nenin 7 pas numrit „1“ shtohen fjalet: "dhe pika 2".
Neni 4
Në nenin 8 numri "2" zevendesohet me numrin "3".
Neni 5
Në nenin 9 numri "3" zevendesohet me numrin "4".
Neni 6
Në nenin 10 numri "4" zevendesohet me numrin "5".
Neni 7
Pas nenit 10 shtohet neni i ri 10-a, si vijon:
"Neni 10-a
Në kryerjen e kompetencave nga neni 6 pika 6 të ketij
ligji Byroja i kryen punet si vijojne:
- kryen shqyrtim të drejtperdrejte në menyren e planifikimeve të njesive mesimore nga aspekti i qellimeve, permbajtjeve, aktiviteteve të planifikuara, metodave dhe teknikave për realizim,
- kryen shqyrtim të drejtperdrejte të realizimit të njesive mesimore nga aspekti i qellimeve dhe permbajtjeve të
ligjeratave, zbatimit të inovacioneve, metodave dhe teknikave mesimore dhe shfrytezimit të mjeteve ndihmese mesimore dhe menyres së sigurimit të mjedisit stimulues,
- kryen shqyrtim të drejtperdrejte të menyres së planifikimit të vleresimit nga ana e mesimdhenesve dhe kontrollin e vleresimit të realizuar dhe
- kryen shqyrtim të drejtperdrejte të rekomandimeve të
dhena nga vizitat e realizimit të njesive mesimore nga ana
e bashkepunetoreve profesionale.
Për shqyrtimin e realizuar profesional pergatitet raport i
cili permban konstatim nga shqyrtim i kryer i drejtperdrejte
për punet nga paragrafi 1 i ketij neni, respektivisht konstatim për punen e bashkepunetoreve profesionale nga paragrafi 1 alineja 4 të ketij neni.
Raporti nga shqyrtimi profesional bashkengjitet me
dosjen profesionale të mesimdhenesve dhe bashkepunetoreve profesionale dhe merret parasysh gjate vleresimit të
mesimdhenesve dhe bashkepunetoreve profesionale në
evaluimin integral të realizuar nga Inspektorati Shteteror i
Arsimit.
Byroja miraton plan vjetor për zbatimin e shqyrtimit
profesional.
Menyren e zbatimit të metodave dhe teknikave gjate realizimit të shqyrtimit profesional, i percakton drejtori i
Byrose".
Neni 8
Në nenin 11 numri "5" zevendesohet me numrin "7".
Neni 9
Në nenin 12 numri "6" zevendesohet me numrin "8".
Neni 10
Në nenin 13 numri "7" zevendesohet me numrin "9".
Neni 11
Në nenin 14 numri "8" zevendesohet me numrin "12".
Neni 12
Ky ligj hyn në fuqi diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
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1466.
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
ЃУБРИЊА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ѓубриња,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 мај 2013 година.
Бр. 07–1959/1
13 мај 2013 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЃУБРИЊА
Член 1
Во Законот за ѓубриња („Службен весник на Република Македонија број 110/2007, 20/2009, 17/11 и
148/11), во членот 2 по точката 1 се додава нова точка
2, која гласи:
“ 2. Опасни ѓубриња се производи кои заради интеракција со вода или воздух можат да станат опасни
производи;“.
Точките 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 стануваат точки 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26 и 27.
Член 2
Во членот 4 став (1) по зборовите: “Животната средина“ се додаваат зборовите: “или кога заради интеракција со вода или воздух можат да станат опасни производи“.
Член 3
Правните лица од членовите 16 став (1), 17 став (1),
19 став (1), 20 став (1) и 24 став (1) се должни телефонскиот број на Државниот инспекторат за земјоделство да го истакнат на видно место на влезот на продажните места, магацините и деловните простории.
Член 4
По Главата VII се додава нова Глава VII-a и нов
член 32-а, кои гласат:
„ VII-a МОНИТОРИНГ
Член 32-а
(1) Фитосанитарната управа спроведува мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста
на ѓубриња, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата.
(2) Владата на предлог на министерот донесува годишна програма за спроведување на мониторингот од
ставот (1) на овој член.
(3) Мониторингот се спроведува преку контрола на
квалитетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, нивно производс-

тво, квалитет, информации од мерења, оцена и контрола на параметри за идентификација и докажувања
на квалитет на ѓубрето при увоз, извоз, транзит, како и
при следење на процесот во сите фази на производството.
(4) Начинот на вршење на мониторингот од ставот
(2) на овој член поблиску го пропишува министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство.
(5) За реализација на годишната програма од ставот
(2) на овој член на предлог на директорот на Фитосанитарната управа, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство доставува извештај најдоцна до
крај на април до Владата на Република Македонија за
усвојување.“
Член 5
Во членот 34 став (2) зборовите: „и во чиј обем на
акредитација е испитување на одредени видови на ѓубриња според методите“ се заменуваат со зборовите:
„но треба да ги исполнуваат процедурите и техничките
услови“.
Член 6
Членот 59 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 4.000 до 8.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на правното лице за
прекршок, ако:
1) не чуваат податоци за називот и адресите на погоните во кои се произведуваат амониум-нитратни ѓубриња, податоците не се достапни на фитосанитарниот
инспектор (член 8);
2) пласира на пазарот амониум-нитратни ѓубриња, а
не се исполнети условите (член 9 ставови (3) и (4));
3) произведува, пласира на пазарот, увезува и употребува органско ѓубре кое не е класифицирано како
органско ѓубре од одреден вид (член 11 став (1));
4) произведува, пласира на пазарот, увезува и употребува микробиолошко ѓубре кое не е класифицирано
како микробиолошко ѓубриво од одреден вид (член 12
став (2));
5) произведува, пласира на пазарот, увезува и употребува биостимулатор кој не е класифициран како биостимулатор од одреден вид (член 13 став (2));
6) произведува, пласира на пазарот, увезува и употребува подобрувач на својствата на почвата кој не е
класифициран како подобрувач на својствата на почвата од одреден вид (член 15 став (1));
7) произведува ѓубре, а не е запишан во Регистарот
за производители на ѓубре и ако ѓубрето не е евидентирано во Листата на ѓубриња (член 16 став (2));
8) не врши контрола за квалитетот на производството на секоја шаржа на ѓубре пред пласирање на пазар и не води евиденција (член 16 ставови (23) и (24));
9) евидентирањето на производствот на секоја шаржа на ѓубре пред пласирање на пазарот и не води евиденција (член 16 став (25));
10) пласира на пазар ѓубре на големо и мало, а не ги
исполнува условите од членовите 19 ставови (1) и (2)
и 20 ставови (1) и (2) од овој закон;
11) декларацијата што ја придружува пратката во
ринфузна состојба не содржи податоци пропишани во
членот 21 став (2) од овој закон;
12) увезува ѓубриња и суровини преку граничните
премини и царинските терминали на кои не е организирана инспекција (член 26 став (1));
13) не пријави увоз на пратка на Фитосанитарната
инспекција на граничниот премин или царински терминал (член 27 став (1));
14) составот на ѓубрето не е во согласност со пропишаните отстапувања (член 29 став (3));
15) тој што увезува и пласира на пазарот ѓубриња
кои не се означени во членот 31 ставови (1) (2) (3) и
(4)) ) од овој закон и
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16) не му овозможи на надлежниот инспектор да
врши контрола, не дава потребни информации, не му
обезбедува услови за работа или не доставува документи во дадениот рок (член 51 став (1)).
(2) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денерска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за сторениот прекршок од ставот
(1) на овој член.
(3) На правното лице покрај глобата од ставот (1)
точки 2, 3 и 4 на овој член ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на производство и пласирање на пазар на производи во траење
од шест месеци до една година.
(4) На одговорното лице во правното лице покрај
глобата од ставот (2) на овој член ќе му се изрече и
прекршочна санкција забрана за вршење на должност
во траење од една до две години.
(5) За прекршоците од ставот (1) на овој член покрај глобата на правното лице ќе му се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на производите.
(6) Глоба во износ од 4.000 до 8.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за
прекршокот од ставот (1) на овој член.
(7) За прекршоците од ставот (1) на овој член покрај глобата на физичкото лице ќе му се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на производите.“
Член 7
Членот 60 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 2.500 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице
за прекршок, ако:
1) производителот кој пакува, произведува, доработува и врши пакување или го менува својството на ѓубрето, а не ги исполнува условите од членот 17 став (1)
од овој закон;
2) увезува заради пласирање на ѓубриња кои не се
евидентирани во Управата (член 23 став (3));
3) пакува или доработува ѓубре без согласност на
домашно или странско лице по членот 17 став (4) од
овој закон;
4) пласира на пазар ѓубре во рифузна состојба спротивно на членот 21 став (1) од овој закон;
5) пласира амониум-нитратно ѓубре со висок процент на азот во ринфузна состојба спротивно на членот 21 став (3) од овој закон;
6) врши пакување на ѓубриња спротивно на членот 30 од овој закон;
7) ѓубрињата произведени во Република Македонија ги пласира на пазар со "ЕЦ ФЕРТИЛИЗЕР" ознака
спротивно на членот 32 став (4) од овој закон;
8) не поседува соодветен доказ за користење на ЕЦ
ознака (член 32 став (3)) и
9) врши испитување на ѓубре, а не ги исполнува условите од членот 34 став (3) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 800 до 1.500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице
во правното лице за сторен прекршок од ставот (1) на
овој член.
(3) За прекршоците од ставот (1) на овој член покрај глобата на правното лице ќе му се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на производите.
(4) Глоба во износ од 2.500 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за
прекршокот од ставот (1) на овој член.
(5) За прекршоците од ставот (1) на овој член покрај глобата на физичкото лице ќе му се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на производите.“
Член 8
Членот 61 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице за прекршок, ако:
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1) нема истакнато телефонски број на Државниот
инспекторат за земјоделство на видливо место (членови 16 став (1), 17 став (1), 19 став (1), 20 став (1) и 24
став (1));
2) не го употребува ѓубрето на пропишаниот начин
(член 36) и
3) не ги сместува заостанатите ѓубриња и суровини
кои не можат да се преформулираат, а за тоа не ја извести Управата (член 39 став (2)).
(2) Глоба во износ од 800 евра во денерска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за сторениот прекршок од ставот (1) на овој
член.
(3) Глоба во износ до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.“
Член 9
Овластените лаборатории за вршење на испитување
на ѓубрињата треба да се акредитираат најдоцна до 31
декември 2014 година.
До акредитацијата на овластените лаборатории од
ставот (1) на овој член ќе се применуваат одредбите за
испитување на ѓубриња од членот 34 ставови (2) и (3)
од Законот за ѓубриња („Службен весник на Република
Македонија“ број 110/2007, 20/2009, 17/11 и 148/11).
Член 10
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за ѓубриња.
Член 11
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR PLEHRA
Neni 1
Në Ligjin për plehra ("Gazeta Zyrtare e Republikes së
Maqedonise" numer 110/2007, 20/2009, 17/11 dhe
148/11), në nenin 2 pas pikes 1 shtohet pike e re 2, si vijon:
“2. Plehra të rrezikshme jane prodhime të cilat për
shkak të interaksionit me ujë apo ajer mund të behen prodhime të rrezikshme;".
Pikat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dhe 26 behen pika 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26 dhe 27.
Neni 2
Në nenin 4 paragrafi (1) pas fjaleve: "Mjedisin jetesor"
shtohen fjalet: "ose kur për shkak të interaksionit me ujë
apo ajer mund të behen prodhime të rrezikshme".
Neni 3
Personat juridike nga nenet 16 paragrafi (1), 17 paragrafi (1), 19 paragrafi (1), 20 paragrafi (1) dhe 24 paragrafi (1), detyrohen që numrin e telefonit të Inspektoratit Shteteror të Bujqesise ta vendosin në vend të dukshem në hyrje
të vendeve për shitje, magazinave dhe lokaleve afariste.
Neni 4
Pas Kapitullit VII shtohet Kapitull i ri VII-a dhe neni i
ri 32-a, si vijojne:
"VII-a MONITORIMI
Neni 32-a
(1) Drejtoria Fitosanitare zbaton monitorim në sferen e
prodhimit, perpunimit, magazinimit, distribuimit, perdorimit dhe perputhshmerise së plehrave, si dhe kontroll të kualitetit të plehrave.
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(2) Qeveria me propozim të ministrit miraton program
vjetor për zbatimin e monitorimit nga paragrafi (1) i ketij
neni.
(3) Monitorimi zbatohet permes kontrollit të kualitetit
të plehrave, biostimulatoreve dhe permiresuesve të cilesive të tokes, prodhimit të tyre, kualitetit, informatave nga
matjet, vleresimit dhe kontrollit të parametrave për identifikim dhe deshmim të kualitetit të plehut gjate importit,
eksportit, transitit, si dhe gjate ndjekjes së procesit në të
gjitha fazat e prodhimit.
(4) Menyren e kryerjes së monitorimit nga paragrafi (2)
i ketij neni, më afersisht e percakton ministri i Bujqesise,
Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.
(5) Për zbatimin e programit vjetor nga paragrafi (2) i
ketij neni, me propozim të drejtorit të Drejtorise Fitosanitare, ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave dorezon raport më së voni deri në fund të prillit te Qeveria e Republikes së Maqedonise për miratim."
Neni 5
Në nenin 34 paragrafi (2) fjalet: "dhe në vellimin e
akreditimit të të cilit eshte analiza e llojeve të caktuara të
plehrave sipas metodave" zevendesohen me fjalet: "por duhet t'i plotesojne procedurat dhe kushtet teknike".
Neni 6
Neni 59 ndryshohen si vijon:
"Gjobe në shume prej 4 000 deri në 8 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit juridik për
kundervajtje, nese:
1) nuk i ruajne të dhenat për emrin dhe adresen e reparteve në të cilat prodhohen plehra amonium nitrati, të dhenat nuk i jane të arritshme inspektorit fitosanitar (neni 8);
2) plason në treg plehra amonium nitrati, e nuk jane
plotesuar kushtet (neni 9 paragrafet (3) dhe (4));
3) prodhon, plason në treg, importon dhe perdor pleh
organik që nuk eshte i klasifikuar si pleh organik i llojit të
caktuar (neni 11 paragrafi (1));
4) prodhon, plason në treg, importon dhe perdor pleh
mikrobiologjik i cili nuk eshte i klasifikuar si pleh mikrobiologjik i llojit të caktuar (neni 12 paragrafi (2));
5) prodhon, plason në treg, importon dhe perdor biostimulator i cili nuk eshte i klasifikuar si biostimulator i llojit
të caktuar (neni 13 paragrafi (2));
6) prodhon, plason në treg, importon dhe perdor permiresues të cilesive të tokes i cili nuk eshte i klasifikuar si
permiresues i cilesive të tokes i llojit të caktuar (neni 15
paragrafi (1));
7) prodhon pleh, e nuk eshte i regjistruar në Regjistrin e
prodhuesve të plehut dhe nese plehu nuk eshte i evidentuar
në Listen e plehrave (neni 16 paragrafi (2));
8) nuk kryen kontroll për kualitetin e prodhimit të seciles sharzhe të plehut para plasimit në treg dhe nuk mban
evidence (neni 16 paragrafet (23) dhe (24));
9) evidentimin e prodhimit të seciles sharzhe të plehut
para plasimit në treg dhe nuk mban evidence (neni 16 paragrafi (25));
10) plason në treg pleh me shumice dhe pakice, e nuk i
ploteson kushtet nga nenet 19 paragrafet (1) dhe (2) dhe 20
paragrafet (1) dhe (2) të ketij ligji;
11) Deklarata që e shoqeron dergesen në gjendje rinfuze nuk permban të dhena të percaktuara në nenin 21 paragrafi (2) të ketij ligji;
12) Importon plehra dhe lende të para permes pikave
kufitare dhe terminaleve doganore, në të cilat nuk eshte organizuar inspektim (neni 26 paragrafi (1));
13) nuk paraqet import të dergeses te inspeksioni fitosanitar në piken kufitare ose terminalin doganor (neni 27
paragrafi (1));
14) Perberja e plehut nuk eshte në pajtim me shmangiet
e percaktuara (neni 29 paragrafi (3));
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15) ai që importon dhe plason në treg plehra të cilat
nuk jane shenuar (neni 31 paragrafet (1), (2), (3) dhe (4) të
ketij ligji dhe
16) nuk i mundeson inspektorit kompetent që të kryeje
kontroll, nuk jep informata të nevojshme, nuk i siguron
kushte për pune ose nuk dorezon dokumente në afatin e
dhene (neni 51 paragrafi (1)).
(2) Gjobe në shume prej 1 500 deri në 2 000 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes në personin juridik për kundervajtje të kryer nga paragrafi (1) i ketij neni.
(3) Personit juridik krahas gjobes nga paragrafi (1) pikat 2, 3 dhe 4 të ketij neni, do t'i shqiptohet edhe sanksion
kundervajtes ndalim i perkohshem për kryerjen e prodhimtarise dhe plasimit në treg të prodhimeve në kohezgjatje
prej gjashte muaj deri në një vit.
(4) Personit pergjegjes në personin juridik krahas gjobes nga paragrafi (2) i ketij neni, do t'i shqiptohet edhe sanksion kundervajtes ndalim për kryerjen e detyres në kohezgjatje prej një deri në dy vite.
(5) Për kundervajtjet nga paragrafi (1) i ketij neni, krahas gjobes personit juridik do t'i shqiptohet edhe mase e
vecante kundervajtese konfiskim i prodhimeve.
(6) Gjobe në shume prej 4 000 deri në 8 000 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik për
kundervajtje nga paragrafi (1) i ketij neni.
(7) Për kundervajtjet nga paragrafi (1) i ketij neni, krahas gjobes personit fizik do t'i shqiptohet edhe mase e vecante kundervajtese konfiskim i prodhimeve."
Neni 7
Neni 60 ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobe në shume prej 2 500 deri në 4 000 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit juridik për
kundervajtje, nese:
1) prodhuesi i cili paketon, prodhon, perpunon në menyre plotesuese dhe kryen paketim, ose e ndryshon cilesine
e plehut, e nuk i ploteson kushtet nga neni 17 paragrafi (1)
të ketij ligji;
2) importon për plasim të plehrave të cilat nuk jane
evidentuar në drejtori (neni 23 paragrafi (3));
3) paketon ose perpunon në menyre plotesuese pleh pa
pelqim të personit vendas ose të huaj sipas nenit 17 paragrafi (4) të ketij ligji;
4) plason në treg pleh në gjendje refus në kundershtim
me nenin 21 paragrafi (1) të ketij ligji;
5) plasim të plehut amonium nitrati me perqindje të
larte të azotit në gjendje refus në kundershtim me nenin 21
paragrafi (3) të ketij ligji;
6) kryen paketim të plehrave në kundershtim me nenin
30 të ketij ligji;
7) plehrat e prodhuara në Republiken e Maqedonise i
plason në treg me shenje "EC FERTILIZER" në kundershtim nga neni 32 paragrafi (4) i ketij ligji;
8) nuk posedon deshmi adekuate për shfrytezimin e
shenjes EC neni 32 paragrafi (3) dhe
9) kryen analize të plehut, e nuk i ploteson kushtet nga
neni 34 paragrafi (3) i ketij ligji.
(2) Gjobe në shume prej 800 deri në 1 500 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes në
personin juridik për kundervajtje të kryer nga paragrafi (1)
i ketij neni.
(3) Për kundervajtjet nga paragrafi (1) i ketij neni krahas gjobes personit juridik do t'i shqiptohet edhe mase e
vecante kundervajtjese konfiskim i prodhimeve.
(4) Gjobe në shume prej 2 500 deri në 4 000 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik për
kundervajtje nga paragrafi (1) i ketij neni.
(5) Për kundervajtjet nga paragrafi (1) i ketij neni krahas gjobes personit fizik do t'i shqiptohet edhe masa e vecante kundervajtese konfiskim i prodhimeve.”
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Neni 8
Neni 61 ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobe në shume deri në 2 500 euro në kundervlere
me denare do t'i shqiptohet personit juridik për kundervajtje, nese:
1) nuk e ka vendosur numrin e telefonit të Inspektoratit
Shteteror të Bujqesise në vend të dukshem (nenet 16 paragrafi (1), 17 paragrafi (1), 19 paragrafi (1), 20 paragrafi (1)
dhe 24 paragrafi (1));
2) nuk e perdor plehun në menyren e percaktuar (neni
36) dhe
3) nuk i vendos plehrat tjera dhe lendet e para të cilat
nuk mund të riformulohen, e për kete nuk e njofton Drejtorine (neni 39 paragrafi (2));
(2) Gjobe në shume prej 800 eurosh në kundervlere me
denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes në personin juridik për kundervajtje të kryer nga paragrafi (1) i ketij neni.
(3) Gjobe në shume deri në 2 500 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik për kundervajtje nga paragrafi (1) i ketij neni."
Neni 9
Laboratoret e autorizuar për kryerjen e analizes së plehrave, duhet të akreditohet më së voni deri më 31 dhjetor
2014.
Deri në akreditimin e laboratoreve të autorizuar nga paragrafi (1) i ketij neni do të zbatohen dispozitat për analize të plehrave nga neni 34 paragrafet (2) dhe (3) të Ligjit
për plehra ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise"
numer 110/2007, 20/2009, 17/11 dhe 148/11).
Neni 10
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për plehra.
Neni 11
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________
1467.
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
ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА
РАСТЕНИЈАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за производи за заштита на растенијата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 мај 2013 година.
Бр. 07–1960/1
Претседател
13 мај 2013 година
на Република Македонија,
Скопје
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА
НА РАСТЕНИЈАТА
Член 1
Во Законот за производи за заштита на растенијата
(„Службен весник на Република Македонија“ број
110/2007, 20/2009, 17/11 и 53/11), во членот 2 точка 1
по зборовите: „"Производи за заштита на растенијата“
се" се додава зборот „отровни“.
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Во точката 20 зборовите: „стари активни супстанции, нови активни супстанции и оние“ се бришат.
Точките 21 и 22 се бришат.
Точките 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 стануваат точки 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28.
Членот 13 се брише.

Член 2

Член 3
Во членот 19 ставот (7) се брише.
Член 4
По членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи:
„Член 27-а
Задолжување за пласирање на пазар
Правните лица кои се занимаваат со пласирање на
производите за заштита на растенијата на пазар на големо и мало се должни телефонскиот број на Државниот инспекторат за земјоделство да го истакнат на видно
место на влезот на продажните места, магацините и деловните простори.“
Член 5
По членот 35 се додава нов член 35-а, кој гласи:
„Член 35-а
Испитување на производи за заштита на растенија
и резидуи во примарно земјоделско производство
(1) Испитувањата на производите за заштита на
растенијата кои се во постапка на одобрување, контрола и надзор на производството, пласирање на пазарот и
увозот, како и резидуите на и во примарните земјоделски производи од растително потекло ги врши акредитирана лабораторија согласно со стандардот МКС EN
ISO/IEC 17025.
(2) До акредитирање на лабораторијата од ставот
(1) на овој член испитувањата ќе ги вршат лаборатории
врз основа на дозвола за вршење на јавна услуга согласно со членот 50 од овој закон.“
Член 6
Во членот 36 ставот (4) се менува и гласи:
„Корисниците кои употребуваат производи се
должни да водат евиденција за секое третирање на растенијата и на растителните производи. Евиденцијата
треба да се чува најмалку пет години.“
По ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:
„(9) Формата, содржината, начинот на водење и чувањето на евиденцијата од ставот (4) на овој член ги
пропишува министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство.“
Член 7
По Главата VII се додава нова Глава VII-а и нов
член 42-а, кои гласат:
„VII-a. МОНИТОРИНГ
Член 42-а
Мониторинг
(1) Фитосанитарната управа спроведува мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста
на производите за заштита на растенијата, како и нивните резидуи во производите од примарно земјоделско
производство.
(2) Владата на предлог на министерот донесува годишна програма за спроведување на мониторингот од
ставот (1) на овој член.
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(3) Мониторингот се спроведува преку мерења, следење, оцена и контрола на параметри за идентификација и докажување на производите за заштита на растенија и резидуите во примарните земјоделски производи
при увоз и извоз, како и при следственоста во сите фази од процесот на производство.
(4) Начинот на вршење на мониторингот од ставот
(2) на овој член поблиску го пропишува министерот.
(5) За спроведување на програмата од ставот (2) на
овој член на предлог на директорот на Фитосанитарна
управа, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство доставува извештај најдоцна до крајот на
април до Владата на Република Македонија за усвојување.“
Член 8
Во членот 62 став (1) точката 8 се брише.
Точките 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 стануваат точки 8,
9, 10, 11, 12, 13 и 14.
Член 9
Во членот 71 став (2) зборовите: „министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство“ се заменуваат со зборовите: „Комисијата за жалби од решенијата
на инспекторите во Државниот инспекторат за земјоделство“.
Член 10
Членот 76 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 6.000 до 12.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице за прекршок, ако:
1) пласира на пазарот производ и други производи
кои ги имитираат одобрените производи и други производи (член 3 ставови (1) и (2));
2) произведува, пласира на пазарот и употребува
производи и активни супстанции кои се вклучени во
производот на територијата на Република Македонија,
кои не се одобрени или за кои не се издадени одобренија (членови 3 ставови (1) и (2) и 26 став (1));
3) дава неточни податоци или лажни документи во
постапката за одобрување на производот или во постапката на стручна контрола и инспекциски надзор
(членови 4, 9, 10, 11, 15, 16 и 29);
4) сопственикот на одобрувањето не ги зема предвид условите за декларирање, пакување и пласирање на
употреба (член 8 став (3));
5) пласира на пазарот или употребува не одобрени
производи во однос на исклучителната дозвола (член 15);
6) произведува и складира производи со цел за нивно пласирање на пазарот спротивно на членот 26 став
(2) од овој закон;
7) не му овозможува на инспекторот да спроведе
непречена инспекција според овој закон или го спречува притоа го навредува (напаѓа) или не сака да му ги
покаже потребните документи, податоци или објекти
(член 27);
8) не поседува одобрение за употреба на производ
класифициран како многу отровен Т+ (член 35);
9) употребува производи на не пропишан начин
(член 36) и
10) употребува производи штетни за пчелите и копнените 'рбетници (член 37).
(2) Глоба во износ од 2.600 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за сторениот прекршок од ставот
(1) на овој член.
(3) На правното лице покрај глобата од ставот (1)
на овој член ќе му се изрече и прекршочна санкција
привремена забрана за вршење на производство и пласирање на пазарот на производи во траење од шест месеци до една година.
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(4) На одговорното лице во правното лице покрај
глобата од ставот (2) на овој член ќе му се изрече и
прекршочна санкција забрана за вршење на должност
во траење од една до две години.
(5) За прекршоците од ставот (1) на овој член покрај глобата на правното лице ќе му се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на производите.“
Член 11
Членот 77 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 3.500 до 5.600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице
за прекршок, ако:
1) пласира на пазарот или употребува производи
спротивно на забраната или ограничувањето од Управата (членови 8 став (3) и 16 ставови (2) и (3));
2) употребува производи спротивно на дозволата за
проширена употреба (член 14);
3) дава доверливи информации спротивно на членот 19 ставови (3) и (4) од овој закон;
4) пласира на пазарот, декларира, објавува или дава
упатства во врска со производи, употребува и други
производи спротивно на членот 25 од овој закон;
5) пласира на пазарот и употребува производ и други производи кои се со поминат рок на употреба (член
25 став (3) точка 19);
6) не ги исполнува условите предвидени за стручна
квалификација или условите во поглед на опремата
(членови 26, 45 и 55);
7) не води евиденција и не доставува податоци до
Управата (член 27ставови (1) и (2));
8) не ја информира Фитосанитарната управа за сите
нови податоци за можни опасни (штетни) ефекти на
производи или неговите резидуи и не ја известува
(член 34);
9) пласира на пазарот опрема која не ги исполнува
условите поставени во сертификатот (член 38 став (1));
10) пласира на пазарот опрема која не поседува сертификат и не е запишана во регистарот (членови 38 и 39);
11) користи опрема на која не е направено контролно тестирање (член 41 став (2));
12) врши увоз на машини и апарати без дозвола или
сертификат (член 42 став (1)) и
13) дава јавни услуги или користи јавно овластување спротивно на договорот (членови 50 и 55).
(2) Глоба во износ од 1.600 до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за сторениот прекршок од ставот
(1) на овој член.
(3) За прекршоците од ставот (1) точки 1, 4, 6, 8, 10,
11 и 12 на овој член покрај глобата на правното лице ќе
му се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на
производите.“
Член 12
Членот 78 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 1.700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице за прекршок, ако:
1) не води евиденција (членови 36 став (4) и 40) и
2) дава погрешен извештај за исправноста на производот врз основа на кој производот или другите производи се повлечени од пласирање на пазарот (член 74).
(2) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за сторениот прекршок од ставот (1) на овој
член.“
Член 13
Членот 79 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 6.000 до 12.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршок, ако:
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1) употребува не одобрени производи спротивно на
исклучителната дозвола (член 15);
2) пласира на пазарот производи без да биде регистриран за таква активност (член 26 став (1));
3) не му овозможува на инспекторот да спроведе
непречена инспекција според овој закон или го спречува притоа го навредува (напаѓа) или не сака да му ги
покаже потребните документи, податоци или евиденција (член 27);
4) самиот применува многу отровни производи
(член 35);
5) употребува биоагенси спротивно на наведеното
одобрение (член 33 став (2)) и
6) употребува производи во спротивност со забраната или ограничувањето (член 37).
(2) За прекршоците од ставот (1) на овој член покрај глобата на физичкото лице ќе му се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на производите.“
Член 14
Членот 80 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 3.500 до 5.600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за
прекршок, ако:
1) не ја информира Управата за опасни (штетни)
ефекти на производи (член 17) и
2) дава доверливи информации (член 19 ставови (3)
и (4)).
(2) За прекршоците од ставот (1) точки 1 и 2 на овој
член покрај глобата на физичкото лице ќе му се изрече и
посебна прекршочна мерка одземање на производите.“
Член 15
Членот 80-а се менува и гласи:
„Глоба во износ од 1.600 до 2.500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на физичко лице за
прекршок, ако:
1) не го употребува производот на пропишаниот начин (член 36);
2) несоодветно употребува производи (член 36 ставови (2) и (6));
3) пласира на пазарот опрема која не ги исполнува
условите поставени во сертификатот (член 38 став (1)) и
4) користи опрема на која не е направено контролно
тестирање (член 41 ставови (2) и (3)).“
Преодни одредби
Член 16
Лаборатории кои врз основа на дозвола вршат испитување на производи за заштита на растенијата треба да
се акредитираат најдоцна до 31 декември 2014 година.
До акредитацијата на лабораториите од ставот 1 на
овој член ќе се применуваат одредбите на членот 35-а
став (2) утврдени во членот 5 од овој закон.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR PRODHIME PËR MBROJTJEN E BIMEVE
Neni 1
Në Ligjin për prodhime për mbrojtjen e bimeve ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer
110/2007, 20/2009, 17/11 dhe 53/11 ), në nenin 2 pika 1
pas fjaleve: "Prodhime për mbrojtjen e bimeve" jane" shtohet fjala "helmuese”.
Në piken 20 fjalet: "substanca të vjetra aktive, substanca të reja aktive dhe ato" shlyhen.
Pikat 21 dhe 22 shlyhen.
Pikat 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dhe 30 behen pika 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27 dhe 28.
Neni 2
Neni 13 shlyhet.
Neni 3
Në nenin 19 paragrafi (7) shlyhet.
Neni 4
Pas nenit 27 shtohet nen i ri 27-a, si vijon:
"Neni 27-a
Detyrimi për plasim në treg
Personat juridike të cilet merren me plasim të prodhimeve për mbrojtjen e bimeve në treg me shumice dhe pakice, detyrohen që numrin e telefonit të Inspektoratit Shteteror të Bujqesise ta vendosin në vend të dukshem në hyrje të
vendeve për shitje, magazinave dhe lokaleve afariste.”
Neni 5
Pas nenin 35 shtohet nen i ri 35-a, si vijon:
"Neni 35-a
Analiza e prodhimeve për mbrojtjen e bimeve
dhe mbetjeve në prodhimtarine bujqesore primare
(1) Analizat e prodhimeve për mbrojtjen e bimeve të cilat jane në procedure të miratimit, kontrollit dhe mbikeqyrjes së prodhimtarise, plasimit në treg dhe importit, si dhe
mbetjeve të prodhimeve dhe në prodhimet primare me
origjine bimore, i kryen laboratori i akredituar në pajtim
me standardin MKS EN ISO/IEC 17025.
(2) Deri në akreditim të laboratorit nga paragrafi (1) i
ketij neni, analizat do t'i kryejne laboratore në baze të lejes
për kryerjen e sherbimit publik në pajtim me nenin 50 të
ketij ligji.”
Neni 6
Në nenin 36 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:
"Shfrytezuesit të cilet perdorin prodhime, detyrohen që
të mbajne evidence për çdo trajtim të bimeve dhe të prodhimeve bimore. Evidenca duhet të ruhet së paku pese vjet."
Pas paragrafit (8) shtohet paragraf i ri (9), si vijon:
"(9) Formen, permbajtjen, menyren e mbajtjes dhe ruajtjen e evidences nga paragrafi (4) i ketij neni, i percakton
ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.”

Член 17
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за производи за заштита на
растенијата.

Neni 7
Pas kapitullit VII shtohet kapitull i ri VII - a dhe neni i
ri 42-a, si vijojne:
"VII - a MONITORIMI
Neni 42-a
Monitorimi

Член 18
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

(1) Drejtoria Fitosanitare zbaton monitorim në sferen e
prodhimtarise, perpunimit, magazinimit, distribuimit, perdorimit dhe perputhshmerise së prodhimeve për mbrojtje të
bimeve, si dhe mbetjeve të tyre në prodhimet nga prodhimtaria bujqesore primare.
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(2) Qeveria me propozim të ministrit miraton program
vjetor për zbatimin e monitorimit nga paragrafi (1) i ketij
neni.
(3) Monitorimi zbatohet nepermjet matjeve, percjelljes,
vleresimit dhe kontrollit të parametrave për identifikim dhe
deshmim të prodhimeve për mbrojtjen e bimeve dhe mbetjeve në prodhimet bujqesore primare gjate importit dhe
eksportit, si dhe gjate gjurmimit në të gjitha fazat e procesit
të prodhimit.
(4) Menyren e kryerjes së monitorimit nga paragrafi (2)
i ketij neni, më afersisht e percakton ministri.
(5) Për zbatimin e programit nga paragrafi (2) i ketij
neni, me propozim të drejtorit të Drejtorise Fitosanitare,
ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave
dorezon raport më së voni deri në fund të prillit te Qeveria
e Republikes së Maqedonise për miratim."
Neni 8
Në nenin 62 paragrafi (1) pika 8 shlyhet.
Pikat 9, 10, 11, 12, 13, 14 dhe 15 behen pika 8, 9, 10,
11, 12, 13 dhe 14.
Neni 9
Në nenin 71 paragrafi (2) fjalet: "ministri i Bujqesise,
Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave" zevendesohen me
fjalet: "Komisioni për ankesa për aktvendimet e inspektoreve në Inspektoratin Shteteror të Bujqesise".
Neni 10
Nenin 76 ndryshohet si vijon:
(1) Gjobe në shume prej 6 000 deri në 12 000 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit juridik për
kundervajtje, nese:
1) plason në treg prodhim dhe prodhime tjera të cilat i
imitojne prodhimet e lejuara dhe prodhimet tjera (neni 3
paragrafet (1) dhe (2));
2) prodhon, plason në treg dhe perdor prodhime dhe
substanca aktive të cilat jane të perfshira në prodhimin në
territorin e Republikes së Maqedonise, të cilat nuk jane të
lejuara ose për të cilat nuk jane dhene leje (nenet 3 paragrafet (1) dhe (2) dhe 26 paragrafi (1));
3) jep të dhena të pasakta ose dokumente të rreme në
proceduren për lejim të prodhimit ose në proceduren e kontrollit profesional dhe mbikeqyrjes inspektuese (nenet 4, 9,
10, 11, 15, 16 dhe 29);
4) pronari i lejes nuk i merr parasysh kushtet për deklarim, paketim, plasim dhe perdorim (neni 8 paragrafi (3));
5) plason në treg ose perdor prodhime të palejuara në
lidhje me lejen ekskluzive (neni 15);
6) prodhon dhe magazinon prodhime me qellim të plasimit të tyre në treg në kundershtim me nenin 26 paragrafi
(2) të ketij ligji;
7) nuk i mundeson inspektorit të zbatoje inspektim të
papenguar sipas ketij ligji ose e pengon gjate asaj, e fyen
(sulmon) ose nuk deshiron t'ia tregoje dokumentet e nevojshme, të dhenat, ose objektet (neni 27);
8) nuk posedon leje për perdorim të prodhimit të klasifikuar si shume helmues T+ (neni 35);
9) perdor prodhime në menyre të papercaktuar (neni
36) dhe
10) perdor prodhime të demshme për bletet dhe kurrizoret tokesore (neni 37).
(2) Gjobe në shume prej 2 600 deri në 4 000 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes
të personit juridik për kundervajtje të kryer nga paragrafi
(1) i ketij neni.
(3) Personit juridik krahas gjobes nga paragrafi (1) të
ketij neni, do t'i shqiptohet edhe sanksion kundervajtes
ndalim i perkohshem për kryerjen e prodhimtarise dhe plasimit në treg të prodhimeve në kohezgjatje prej gjashte muaj deri në një vit.
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(4) Personit pergjegjes të personit juridik krahas gjobes
nga paragrafi (2) të ketij neni, do t'i shqiptohet edhe sanksion kundervajtes ndalim për kryerjen e detyres në kohezgjatje prej një deri në dy vjet.
(5) Për kundervajtjet nga paragrafi (1) i ketij neni, krahas gjobes personit juridik do t'i shqiptohet edhe mase e
vecante kundervajtese konfiskim i prodhimeve."
Neni 11
Neni 77 ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobe në shume prej 3 500 deri në 5 600 euro në
kundervlere me denare do t’i shqiptohet personit juridik
për kundervajtje, nese:
1) plason në treg ose perdor prodhime në kundershtim
me ndalimin ose kufizimin nga Drejtoria (nenet 8 paragrafi
(3) dhe 16 paragrafet (2) dhe (3));
2) perdor prodhime në kundershtim me lejen për perdorim të zgjeruar (neni 14);
3) jep informata konfidenciale në kundershtim me nenin 19 paragrafet (3) dhe (4) të ketij ligji;
4) plason në treg, deklaron, shpall ose jep udhezime në
lidhje me prodhimet, perdor edhe prodhime tjera në kundershtim me nenin 25 të ketij ligji;
5) plason në treg edhe perdor prodhim dhe prodhime
tjera të cilat jane me afat të skaduar të perdorimit (neni 25
paragrafi (3) pika 19);
6) nuk i ploteson kushtet e parapara për kualifikim profesional ose kushtet në aspekt të pajisjes (nenet 26, 45 dhe 55);
7) nuk mban evidence dhe nuk dorezon të dhena te
Drejtoria (neni 27 paragrafet (1) dhe (2));
8) nuk e informon Drejtorine Fitosanitare për të gjitha
të dhenat e reja për efekte të mundshme të rrezikshme (të
demshme) të prodhimeve ose mbetjeve të tyre dhe nuk e
njofton (neni 34);
9) plason në treg pajisje e cila nuk i ploteson kushtet e
shenuara në certifikate (neni 38 paragrafi (1));
10) plason në treg pajisje e cila nuk posedon certifikate
dhe nuk eshte e regjistruar në regjister (nenet 38 dhe 39);
11) shfrytezon pajisje të ciles nuk i eshte bere testim
kontrollues (neni 41 paragrafi (2));
12) kryen import të makinave dhe aparateve pa leje ose
certifikate (neni 42 paragrafi (1)) dhe
13) ofron sherbime publike ose shfrytezon autorizim
publik në kundershtim me marreveshjen (nenet 50 dhe 55).
(2) Gjobe në shume prej 1 600 deri në 2 500 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes
të personit juridik për kundervajtje të kryer nga paragrafi
(1) i ketij neni.
(3) Për kundervajtjet nga paragrafi (1) pikat 1, 4, 6, 8,
10, 11 dhe 12 të ketij neni, krahas gjobes personit juridik
do t'i shqiptohet edhe mase e vecante kundervajtese konfiskim i prodhimeve.”
Neni 12
Neni 78 ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobe në shume prej 1 700 eurosh në kundervlere
me denare do t'i shqiptohet personit juridik për kundervajtje, nese:
1) nuk mban evidence (nenet 36 paragrafi (4) dhe 40)
dhe
2) jep raport të gabuar për rregullshmerine e prodhimit
në baze të të cilit prodhimi ose prodhime tjera jane terhequr nga plasimi në treg (neni 74).
(2) Gjobe në shume prej 500 eurosh në kundervlere me
denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes të personit juridik për kundervajtje të kryer nga paragrafi (1) i ketij neni.“
Neni 13
Neni 79 ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobe në shume prej 6 000 deri në 12 000 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik për
kundervajtje, nese:
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1) perdor prodhime të palejuara në kundershtim me lejen ekskluzive (neni 15);
2) plason në treg prodhime pa qene i regjistruar për
aktivitet të tille (neni 26 paragrafi (1));
3) nuk i mundeson inspektorit të zbatoje inspektim të
papenguar sipas ketij ligji ose e pengon gjate asaj, e fyen
(sulmon) ose nuk deshiron t'ia tregoje dokumentet e nevojshme, të dhenat ose evidencen (neni 27);
4) vete zbaton prodhime shume helmuese (neni 35);
5) perdor bioagjente në kundershtim me të theksuaren
në leje (neni 33 paragrafi (2)) dhe
6) perdor prodhime në kundershtim me ndalimin ose
kufizimin (neni 37).
(2) Për kundervajtjet nga paragrafi (1) i ketij neni, krahas gjobes personit fizik do t'i shqiptohet edhe mase e vecante kundervajtese konfiskim i prodhimeve.”
Neni 14
Neni 80 ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobe në shume prej 3 500 deri në 5 600 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik për
kundervajtje, nese:
1) nuk e informon Drejtorine për efekte të rrezikshme
(të demshme) të prodhimeve (neni 17) dhe
2) jep informata konfidenciale (neni 19 paragrafet (3)
edhe (4)).
(2) Për kundervajtjet nga paragrafi (1) pikat 1 dhe 2 të
ketij neni, krahas gjobes personit fizik do t'i shqiptohet edhe mase e vecante kundervajtese konfiskim i prodhimeve. “
Neni 15
Neni 80-a ndryshohet si vijon:
"Gjobe në shume prej 1 600 deri në 2 500 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik për kundervajtje, nese:
1) nuk e perdor prodhimin në menyren e percaktuar
(neni 36);
2) në menyre joadekuate perdor prodhime (neni 36 paragrafet (2) dhe (6));
3) plason në treg pajisje e cila nuk i ploteson kushtet e
shenuara në certifikate (neni 38 paragrafi (1)) dhe
4) shfrytezon pajisje të ciles nuk i eshte bere testimi
kontrollues (neni 41 paragrafet (2) dhe (3))."
Neni 16
Dispozita kalimtare
Laboratoret të cilet në baze të lejes kryejne analize të
prodhimeve për mbrojtjen e bimeve duhet të akreditohen
më së voni deri më 31 dhjetor 2014.
Deri në akreditimin e laboratoreve nga paragrafi (1) i
ketij neni, do të zbatohen dispozitat e nenit 35-a paragrafi
(2) të percaktuara në nenin 5 të ketij ligji.
Neni 17
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për prodhime për mbrojtjen e bimeve.
Neni 18
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".

1468.
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 СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ
РАСТЕНИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 мај 2013 година.
Бр. 07-1961/1
13 мај 2013 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА
Член 1
Во Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (“Службен весник на Република Македонија” број 39/2006, 89/2008, 171/10 и 53/11), по
членот 15 се додава нов член 15-а, кој гласи:
„Член 15-а
Снабдувачот е должен телефонскиот број на
Државниот инспекторат за земјоделство за пријавување на неправилности од областа на семенскиот и садниот материјал да го истакнe на видно место на влезот
на продажните места, магацините и деловните простори.“
Член 2
Во член 60 ставот (1) се менува и гласи:
„Испитување на квалитетот на семенскиот и садниот материјал, земање и чување на референтните примероци од видови на сорти на земјоделски растенија - ген
банка, вршат лаборатории кои се акредитирани. До започнување со работа на акредитираните лаборатории,
испитувањето на семенскиот и садниот материјал ќе го
вршат овластените лаборатории кои треба да ги исполнуваат условите во поглед на начинот на работа, кадарот, просторната и техничката опременост, врз основа
на јавен конкурс, а за својата работа одговараат пред
Управата."
Член 3
Членот 66 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице за
прекршок, ако:
1) произведува, врши подготовка за трговија, увозизвоз, а не е запишан во регистарот за снабдувачи на
семенски материјал и снабдувачи на саден материјал и
не ги исполнува пропишните услови (член 5);
2) пушти во трговија семенски материјал и саден
материјал спротивно на условите од членовите 8, 9, 10,
11 и 12 став (1) од овој закон;
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3) не врши стручна контрола на пропишан начин и
постапка (член 17 став (1));
4) тргува со семенски и саден материјал без официјален сертификат (член 21 став (7));
5) пушти во промет или увезе семенски и саден материјал без официјални етикети (член 23);
6) препакува без официјално да се обележи на начин со кој ќе се задржи квантитетот и квалитетот на семенскиот и садниот материјал (членови 24 и 32);
7) увезува семенски и саден материјал заради извоз
и не достави доказ дека размножениот семенски и саден материјал во целина ќе го извезува (член 31 став
(1));
8) не ги извршува стручно полските опити, не ги
доставува навреме извештаите за извршената работа и
не ги исполнува условите за постконтрола (член 33);
9) врши испитување на квалитетот на семенскиот и
садниот материјал, а не ги исполнува пропишаните услови од членот 60 од овој закон и
10) на надлежниот инспектор не му овозможи надзор во работата (член 64).
(2) Глоба во износ од 1.300 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното
лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на
овој член.
(3) За дејствијата од ставот (1) на овој член покрај
глобата на правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење од
30 дена.
(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член покрај
глобата на одговорното лице во правното лице ќе му се
изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на
должност во траење од 15 дена.
(5) За дејствијата од ставот (1) на овој член покрај
глобата на правното лице ќе му се изрече и посебна
прекршочна мерка одземање и уништување на семенскиот и садниот материјал.
(6) Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на физичкото лице за дествијата од ставот (1) точки 1, 2, 4, 5, 6 и 10 на
овој член.
(7) На физичкото лице, покрај глобата од ставот (6)
на овој член ќе му се изрече и посебна прекршочна
мерка одземање на семенскиот и садниот материјал."
Член 4
Членот 66-а се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице за
прекршок, ако:
1) врши трговија со мали количини на семенски и
саден материјал за кое има одобрение да го користи за
научни цели, селекција или официјално испитување
(член 14);
2) не ги извршува потребните подготовки за трговија со семенски и саден материјал наведени во членот
16 став (2) од овој закон;
3) не го пријави производството на семенскиот и
садниот материјал во определен рок за сертифицирање
(член 18);
4) увезува семенски и саден материјал спротвно од
членот 30 став (4) алинеи 1 и 3 од овој закон и
5) не го обезбедува одржувањето на сортата и не
набави семенски и саден материјал по барање на Управата (член 45 ставови (1) и (3)).
(2) Глоба во износ од 600 до 1.200 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице
во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој
член.
(3) За дејствијата од ставот (1) на овој член покрај
глобата на правното лице ќе му се изрече и посебна
прекршочна мерка одземање и уништување на семенскиот и садниот материјал.
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(4) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на физичкото лице за дествијата од ставот (1) точки 1 и 5 на овој член.
(5) На физичкото лице покрај глобата од ставот (4)
на овој член ќе му се изрече и посебна прекршочна
мерка одземање на семенскиот и садниот материјал."
Член 5
Членот 67 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице за прекршок, ако:
1) не го истакне телефинскиот број на Државниот
инспекторат за земјоделство (член 15-а);
2) не води евиденција за семенската мешавина
(член 13 став (1));
3) не води пропишана евиденција за состојбите на
семенските посеви и насадите од саден материјал (член
16 став (1));
4) не го плаќа надоместокот од членот 45 став (2)
од овој закон и
5) вршителот на јавната служба не ги извршува или
навремено не ги извршува обврските (член 60 став (1)).
(2) Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во
правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.
(3) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на физичкото лице за
дествијата од ставот (1) точка 3 на овој член."
Член 6
Овластените лаборатории за испитување на квалитетот на семенскиот и садниот материјал треба да бидат акредитирани до 31 декември 2014 година.
До акредитацијата на овластените лаборатории од
ставот 1 на овој член ќе се применуваат одредбите од
членот 2 со кој се менува членот 60 став (1) од овој закон во делот кој се однесува на вршење на испитувањето на семенскиот и садниот материјал од овластените
лаборатории.
Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
__________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MATERIAL FAROR DHE MATERIAL
MBËLTUES PËR BIMË BUJQËSORE
Neni 1
Në Ligjin për material faror dhe mbëltues për bimë
bujqësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 39/2006, 89/2008, 171/10 dhe 53/11), pas nenit 15
shtohet neni i ri 15-a, si vijon:
"Neni 15-a
Furnizuesi është i obliguar që numrin e telefonit të
Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë për paraqitjen e
parregullsive nga sfera e materialit faror dhe mbëltues ta
vendosë në vend të dukshëm në hyrje të vendeve për shitje,
magazinave dhe lokaleve afariste."
Neni 2
Në nenin 60 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Analizë të kualitetit të materialit faror dhe mbëltues,
marrje dhe ruajtje të mostrave referentë të llojeve të
varieteteve të bimëve bujqësore - bankë e gjenit, kryejnë
laboratorët e akredituar. Deri në fillimin e punës së
laboratorëve të akredituar, analizën e materialit faror dhe
mbëltues do ta kryejnë laboratorët e autorizuar të cilët
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duhet t'i plotësojnë kushtet për mënyrën e punës, kuadrin,
pajisjen hapësinore dhe teknike, në bazë të konkursit
publik, e për punën e tyre përgjigjen para Drejtorisë."
Neni 3
Neni 66 ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobë me shumë prej 3 000 deri në 6 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik për
kundërvajtje, nëse:
1) prodhon, kryen përgatitje për tregti, import eksport,
ndërsa nuk është i regjistruar në regjistrin për furnizues të
materialit faror dhe furnizues të materialit për mbëltim dhe
nuk i plotëson kushtet e përcaktuara (neni 5);
2) lëshon në treg material faror dhe material për
mbëltim, në kundërshtim me kushtet nga nenet 8, 9, 10, 11
dhe12 paragrafi (1) të këtij ligji;
3) nuk kryen kontroll profesional në mënyrë dhe
procedurë të përcaktuar (neni 17 paragrafi (1));
4) kryen tregti me material faror dhe për mbëltim pa
certifikatë zyrtare (neni 21 paragrafi (7));
5) lëshon në qarkullim ose importon material faror dhe
për mbëltim pa etiketa zyrtare (neni 23);
6) ripaketon pa shënim zyrtar në mënyrën në të cilën do
të mbahet kuantiteti dhe kualiteti i materialit faror dhe për
mbëltim (nenet 24 dhe 32);
7) importon material faror dhe për mbëltim për eksport,
nuk dorëzon dëshmi se materialin e shumuar faror dhe për
mbëltim do ta eksportojë (neni 31 paragrafi (1));
8) nuk i kryen profesionalisht analizat fushore, nuk i
dorëzon në kohë raportet për punën e kryer dhe nuk i
plotëson kushtet për post kontroll (neni 33);
9) kryen analizë të kualitetit të materialit faror dhe
materialit për mbëltim, ndërsa nuk i plotëson kushtet e
përcaktuara nga neni 60 i këtij ligji dhe
10) inspektorit kompetent nuk i mundëson mbikëqyrje
në punë (neni 64).
(2) Gjobë me shumë prej 1 300 deri në 2 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohen personit përgjegjës
në personin juridik për veprimet nga paragrafi 1 i këtij
neni.
(3) Për veprime të paragrafit (1) të këtij neni krahas
gjobës personit juridik do t'i shqiptohet edhe sanksion
kundërvajtës ndalim për kryerjen e veprimtarisë në
kohëzgjatje prej 30 ditësh.
(4) Për veprime të paragrafit (1) të këtij neni krahas
gjobës personit përgjegjës në personin juridik do t'i
shqiptohet edhe sanksion kundërvajtës ndalim për kryerjen
e veprimtarisë në kohëzgjatje prej pesëmbëdhjetë ditësh.
(5) Për veprimtaritë nga paragrafi (1) i këtij neni krahas
gjobës personit juridik do t'i shqiptohet edhe masë për
kundërvajtje marrje dhe asgjësim i materialit faror dhe
mbëltues.
(6) Gjobë me shumë prej 3 000 deri në 6 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe personit fizik
për veprimtari nga paragrafi (1) pikat 1, 2, 4, 5, 6 dhe 10 të
këtij neni.
(7) Personit fizik, krahas gjobës nga paragrafi (6) të
këtij neni do t'i shqiptohet masë e posaçme kundërvajtëse
marrje e materialit faror dhe mbëltues."
Neni 4
Neni 66-a ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobë me shumë prej 2 000 deri në 4 000 euro ne
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik për
kundërvajtje, nëse:
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1) kryen tregti me sasi të vogla dhe të mesme të
materialit faror dhe mbëltues për të cilën ka leje që ta
shfrytëzojë për qëllime shkencore, seleksionim dhe
hulumtim zyrtar (neni 14);
2) nuk i kryen përgatitjet e nevojshme për tregti me
material faror dhe mbëltues të cekura në nenin 16
paragrafin (2);
3) nuk e paraqet prodhimtarinë e materialit faror dhe
mbëltues në afatin e përcaktuar për dhënien e certifikatave
(neni 18);
4) importon material faror dhe mbëltues në
kundërshtim me nenin 30 paragrafin (4) alinetë 1 dhe 3 dhe
5) nuk e siguron mbajtjen e llojit dhe nuk blen material
faror dhe mbëltues sipas kërkesës së Drejtorisë (neni 45
paragrafët (1) dhe (3)).
(2) Gjobë me shume prej 600 deri në 1 200 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës
në personin juridik për veprimet nga paragrafi 1 i këtij
neni.
(3) Për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni krahas
gjobës personit juridik do t'i shqiptohet edhe masë për
kundërvajtje marrje dhe asgjësim i materialit faror dhe
mbëltues.
(4) Gjobë me shumë prej 2 000 deri në 4 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe personit fizik
për veprimet nga paragrafi (1) pikat 1 dhe 5 të këtij neni.
(5) Personit fizik, krahas gjobës nga paragrafi (4) i këtij
neni do t'i shqiptohet masë e posaçme kundërvajtëse
marrje e materialit faror dhe mbëltues."
Neni 5
Neni 67 ndryshohet si vijon:
"(1) Gjobë me shumë prej 1 500 në euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet personit juridik për
kundërvajtje, nëse:
1) nuk e vendos numrin e telefonit të Inspektoratit
Shtetëror të Bujqësisë (neni 15-a);
2) nuk mban evidencë për përzierjen e farës (neni 13
paragrafi (1));
3) nuk mban evidencë të përcaktuar për gjendjen e
korrjeve dhe mbjelljeve të farës nga materiali mbëltues
(neni 16 paragrafi (1));
4) nuk e paguan kompensimin nga neni 45 paragrafi (2)
të këtij ligji dhe
5) kryerësi i shërbimit publik nuk i kryen ose nuk i
kryen në kohë obligimet (neni 60 paragrafi (1)).
(2) Gjobë në shumë prej 600 eurosh në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin
juridik për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni.
(3) Gjobë në shumë prej 1 500 eurosh në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet edhe personit fizik për veprimet
nga paragrafi (1) pika 3 të këtij neni."
Neni 6
Laboratorët e autorizuar për analizë të kualitetit të
materialit faror dhe mbëltues duhet të jenë të akredituar
deri më 31 dhjetor 2014.
Deri në akreditimin e laboratorëve të autorizuar nga
paragrafi 1 i këtij neni do të zbatohen dispozitat e nenit 2
me të cilin ndryshohet neni 60 paragrafi (1) i këtij ligji në
pjesën që ka të bëjë me kryerjen e analizës së materialit
faror dhe mbëltues nga laboratorë të autorizuar.
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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1469.
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
ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравјето на растенијата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 мај 2013 година.
Бр. 07- 1962/1
13 мај 2013 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА
Член 1
Во Законот за здравјето на растенијата („Службен
весник на Република Македонија“ број 29/2005,
81/2008, 20/2009, 57/10, 17/11 и 148/11), по членот 9 се
додаваат два нови члена 9-а и 9-б, кои гласат:
„Член 9-а
Стратегија за фитосанитарна политика
Стратегијата за фитосанитарна политика е стратешки документ во кој се утврдуваат приоритетните активности од фитосанитарната политика и опфаќа анализа
на состојбите во областа на фитосанитарната политика,
среднорочните насоки за развој и активностите за нивна реализација, очекуваните ефекти и потребните финансиски средства за спроведување на фитосанитарните активности.
Стратегијата за фитосанитарна политика ја донесува Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство
за период од пет години.
Член 9-б
Фитосанитарен мониторинг на здравјето
на растенијата
Фитосанитарниот мониторинг на здравјето на растенијата опфаќа систематско прибирање и чување на
податоци за присуството на штетни организми, кое
вклучува здравствен преглед, земање на примероци,
следење на здравствената состојба на растенијата и
систематска контрола на заразените, загрозените и незаразените подрачја.
Начинот на спроведување на здравствен преглед и
начинот на земање на примероци, како и растителните
видови над кои се врши фитосанитарен мониторинг ги
пропишува министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство.“
Член 2
Членот 80 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на правното лице за
прекршок, ако:

1) не го извести фитосанитарниот инспектор и/или
фитосанитарната управа без одложување за сите нови
или неочекувани појави на штетни организми вклучени
во Листата I дел А и Листата II дел А од членот 7 став
2 точка 1 од овој закон (член 5 став 3);
2) веднаш не го извести фитосанитарниот инспектор и/или давателите на јавни услуги кои ја известуваат Фитосанитарната управа за сите нови или неочекувани појави на штетни организми вклучени во Листата
I дел А и Листата II дел А и не ги преземе мерките утврдени од страна на Фитосанитарната управа за спречување на ширењето на штетни организми и нивно сузбивање (член 6 став 2);
3) веднаш не ја извести Фитосанитарната управа за
појава на штетните организми наведени во Листата I
дел А и Листата II дел А на територијата на Република
Македонија или штетните организми наведени во Листата I дел Б и Листата II дел Б во одредени заштитени
зони или за појава на симптоми на растенија, растителни производи или други објекти и предмети и/или за
сомневање за присуство на штетни организми наведени во Листата I дел А, Листата II дел А, Листата I дел Б
или Листата II дел Б (член 9 став 1);
4) не ги штити растенијата, растителните производи или другите објекти и предмети и не го спречува
контактот со други растенија, растителните производи
или другите објекти и предмети на начин предвиден од
Фитосанитарната управа (член 9 став 2);
5) дава и објавува податоци за појава на новооткриените штетни организми од Листата I дел А и Листата
II дел А во Република Македонија без одобрение на
Фитосанитарната управа (член 11 став 3);
6) внесува или шири штетни организми спротивно
на одредбите од членот 14 од овој закон;
7) увезува или става во движење растенија, растителни производи или други објекти и предмети спротивно на одредбите од членот 15 од овој закон;
8) лицето не ги врши обврските наведени во членот
21 став 1 алинеи 4 и 5 од овој закон;
9) увезува или пушта во движење штетни организми наведени во Листата I дел А, Листата II дел А , Листата I дел Б и Листата II дел Б и растенија, растителни
производи и други објекти и предмети наведени во
Листата III дел А , Листата III дел Б, Листата IV дел А
и Листата IV дел Б без да ги исполнува условите од
членот 16 став 1 алинеи 1, 2, 3 и 4 од овој закон;
10) увезува пратки за кои е задолжена Фитосанитарна инспекција преку места кои не се определени за
места на влез во Република Македонија (член 23 став
1);
11) увезува пратка од Листата V дел Б без фитосанитарен сертификат (член 24 ставови 3 и 4);
12) не го извести фитосанитарниот инспектор за
пристигнување на пратки кои се увезени или се претоварени за време на транспортот (член 29 став 1);
13) не ги спроведе мерките наложени од страна на
фитосанитарниот инспектор за пратките што се увезуваат (член 29 став 3);
14) не ги спроведе мерките наложени од страна на
фитосанитарниот инспектор за пратките што се наменети за извоз (член 35 став 3);
15) пратката не е пакувана на начин кој обезбедува
непостоење на ризик од ширење на штетни организми
и ако пратката се разделува, комбинира со други пратки или ако се препакува на царинското подрачје на Република Mакедонија (член 36 став 2);
16) пушти во движење растенија, растителни производи и други објекти и предмети за кои поседува пасош, а се наведени во Листата V дел А секција I и доколку пасошот за растенија не е прикачен на истите
или на нивното пакување или на средството за транспорт како придружен документ (член 37 став 1);
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17) пушти во движење во или во рамки на заштитена зона за растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во Листата V дел А секција
II без пасош за растенија, кој е валиден за таа заштитена зона, прикачен на истите или на нивното пакување
или на средството за транспорт како придружен документ (член 38 став 1);
18) пушти пасош за растенија (член 37 став 2);
19) издава пасош за растенија без овластување од
Фитосанитарната управа (член 41 став 2);
20) издава пасош за растенија за преостанатиот дел
од растенија, растителни производи и други објекти и
предмети, доколку постои сомневање дека истите се
нападнати од штетни организми од Листата I дел А,
Листата I дел Б, Листата II дел А или Листата II дел Б и
доколку постои ризик од нивно ширење (член 45);
21) не ги врши обврските наведени во членот 48
став 1 алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 од овој закон;
22) не му овозможи на фитосанитарниот инспектор
пристап до растенијата, растителните производи и други објекти и предмети во која било фаза од производството или преработката или на пазарот не му овозможи вршење на фитосанитарна инспекција вклучувајќи
ја и проверката на документите (член 49 став 3);
23) внесува, култивира и користи автохтони видови
организми заради биолошка заштита на растенија во
заштитен простор и на отворено без да ги исполнува
условите во врска со стручните и техничките капацитети (член 51 став 2);
24) користи за целите на биолошката заштита на
растенијата во заштитен простор и на отворено егзотични видови на организми кои не се наведени во листата или ги увезува и користи без одобрение од Фитосанитарната управа (член 52 став 2);
25) ги користи податоците спротивно на целите за
кои се дадени или ако податоците неовластено ги менува или неовластено ги соопштува на други лица
(член 54 став 4);
26) пушти во промет семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување кои потекнуваат
од посеви и насади на кои не е извршена задолжителна
здравствена контрола и не е издадено уверение за статусот на здравствената состојба на посевите или насадите (член 84 став 4);
27) пушти во промет саден материјал и материјал за
размножување за кои на производителот, преработувачот или дистрибутерот не му е издаден сертификат
(член 85 став 3) и
28) не достави декларација до Фитосанитарниот
инспектор и пушти во движење без дозвола од Фитосанитарната управа саден материјал и материјал за размножување од повеќегодишни растенија кој би можел да
содржи штетни организми од Листата I дел А и Листата II дел А (член 86 ставови 2 и 3).
За дејствијата од ставот (1) на овој член покрај глобата на правното лице ќе му се изрече и посебна прекршочна мерка одземање и уништување на растителниот
материјал.
На правното лице покрај глобата од ставот 1 на овој
член ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на одделна дејност во траење од
една до пет години.
Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во
правното лице за сторениот прекршок од ставот 1 на
овој член.
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Глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за
сторениот прекршок од ставот 1 на овој член.
На физичкото лице, покрај глобата од ставот (5) на
овој член ќе му се изрече и посебна прекршочна мерка
одземање и уништување на растителниот материјал.“
Член 3
Во членот 81 ставот 1 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице за прекршок, ако:
1) лицето не ги врши обврските наведени во членот
21 став 1 алинеи 1, 2, 3, 6, 7 и 8 од овој закон;
2) не ги спроведе мерките наложени од страна на
фитосанитарниот инспектор за пратките што се увезуваат (член 29 став 3);
3) не обезбедува фитосанитарна инспекција на растенија, растителни производи и други објекти и предмети (член 40 ставови 1 и 2);
4) некоја пратка е разделена или е составена од неколку различни одделни пратки кои веќе поседуваат
пасош за растенија, а за новата пратка на регистрираниот производител, преработувач и дистрибутер не му
е издадена замена на пасошот за растенија (член 46
став 1);
5) увезената пратка со уреден фитосанитарен сертификат од Листата V дел А се движи во земјата без фитосанитарен сертификат во кој е назначено дека тој
претставува замена на пасош за растенија (член 47 став
1) и
6) пратката од Листата V дел А која поседува фитосанитарен сертификат е поделена или се состои од неколку различни одделени пратки, а за новата пратка не
му е издаден пасош за растенија (член 47 став 2).“
Во ставот 5 износот „ 400“ се заменува со износот „
3.000“.
Член 4
Насловот на членот 82 „Глоба на самото место“ се
брише.
Во членот 82 став 1 точката 2 се брише.
Точките 3 и 4 стануваат точки 2 и 3.
Во ставот 3 износот „300“ се заменува со износот
„1.500“.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SHËNDETIN E BIMËVE
Neni 1
Në Ligjin për shëndetin e bimëve (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër
29/2005, 81/2008,
20/2009, 57/10, 17/11 dhe 148/11), pas nenit 9 shtohen dy
nene të reja 9-a dhe 9-b, si vijojnë:
“Neni 9-a
Strategjia për politikë fitosanitare
Strategjia për politikë fitosanitare është dokument
strategjik në të cilin përcaktohen aktivitetet prioritare nga
politika fitosanitare dhe përfshin analizë të gjendjeve në
sferën e politikës fitosanitare, drejtimet afatshkurtra për
zhvillim dhe aktivitetet për realizimin e tyre, efektet e
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pritura dhe mjetet e nevojshme financiare për zbatimin e
aktiviteteve fitosanitare.
Strategjinë për politikë fitosanitare e miraton Qeveria e
Republikës së Maqedonisë me propozim të ministrit të
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave për
periudhë prej pesë vjetësh.
Neni 9-b
Monitorimi fitosanitar i shëndetit të bimëve
Monitorimi fitosanitar i shëndetit të bimëve i përfshin
grumbullimin sistematik dhe ruajtjen e të dhënave për
praninë e organizmave të dëmshëm, që përfshin kontroll
shëndetësor, marrje të mostrave, përcjellje të gjendjes
shëndetësore të bimëve dhe kontroll sistematik të zonave të
infektuara, të rrezikuara dhe të painfektuara.
Mënyrën e zbatimit të kontrollit shëndetësor dhe
mënyrën e marrjes së mostrave, si dhe llojet e bimëve mbi
të cilat kryhet monitorimi fitosanitar, i përcakton ministri i
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.”
Neni 2
Neni 80 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 5 000 deri 10 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet personit juridik
për kundërvajtje, nëse:
1) nuk e njofton pa inspektorin fitosanitar dhe/ose
Drejtorinë Fitosanitare, për të gjitha paraqitjet e reja ose të
papritura të organizmave të dëmshëm të përfshirë në Listën
I pjesa A dhe Listën II pjesa A të nenit 7 paragrafi 2 pika 1
të këtij ligji (neni 5 paragrafi 3);
2) nuk e njofton menjëherë inspektorin fitosanitar
dhe/ose dhënësit e shërbimeve publike që e njoftojnë
Drejtorinë Fitosanitare për të gjitha paraqitjet e reja ose të
papritura të organizmave të dëmshëm të përfshirë në Listën
I pjesa A dhe Listën II pjesa A dhe nuk i ndërmerr masat e
përcaktuara nga Drejtoria Fitosanitare për pengim të
përhapjes së organizmave të dëmshëm dhe shfarosjen e
tyre (neni 6 paragrafi 2);
3) nuk e njofton menjëherë Drejtorinë Fitosanitare për
paraqitjen e organizmave të dëmshëm të shënuar në Listën
I pjesa A dhe Listën II pjesa A në territorin e Republikës së
Maqedonisë ose organizmat e dëmshëm të shënuar në
Listën I pjesa B dhe Listën II pjesa B në zona të caktuara të
mbrojtura ose për paraqitjen e simptomave te bimët,
prodhimet bimore ose objektet dhe sendet tjera dhe/ose për
dyshim për praninë e organizmave të dëmshëm të shënuara
në Listën I pjesa A dhe Listën II Pjesa A, Listën I pjesa B
ose Listën II pjesa B (neni 9 paragrafi 1);
4) nuk i mbron bimët, prodhimet bimore ose objektet
dhe sendet tjera dhe nuk e pengon kontaktin me bimët
tjera, prodhimet bimore ose objektet dhe sendet tjera në
mënyrë të përcaktuar nga Drejtoria Fitosanitare (neni 9
paragrafi 2);
5) jep dhe shpall të dhëna për paraqitjen e organizmave
të reja të dëmshme të zbuluara nga Lista I pjesa A dhe
Lista II pjesa A në Republikën e Maqedonisë pa lejen e
Drejtorisë Fitosanitare (neni 11 paragrafi 3);
6) fut ose përhap organizma të dëmshëm në
kundërshtim me dispozitat e nenit 14 të këtij ligji;
7) importon ose lëshon në qarkullim bimë, prodhime
bimore dhe objekte dhe sende tjera në kundërshtim me
dispozitat e nenit 15 të këtij ligji;
8) personi nuk i kryen detyrimet e theksuara në nenin
21 paragrafi 1 alinetë 4 dhe 5 të këtij ligji;
9) importon ose lëshon në qarkullim organizma të
dëmshëm të shënuar në Listën I pjesa A, Listën II Pjesa A,
Listën I pjesa B dhe Listën II pjesa B dhe bimë, prodhime
bimore dhe objekte dhe sende tjera të shënuara në Listën
III pjesa A, Listën III pjesa B, Listën IV pjesa A dhe Listën
IV pjesa B pa i përmbushur kushtet nga neni 16 paragrafi 1
alinetë 1, 2, 3 dhe 4 të këtij ligji;
10) importon dërgesa për të cilat është i detyrueshëm
inspeksioni fitosanitar përmes vendeve që nuk janë të
përcaktuara si vende për hyrje në Republikën e
Maqedonisë (neni 23 paragrafi 1);
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11) importon dërgesë nga Lista V pjesa B pa
certifikatë fitosanitare (neni 24 paragrafët 3 dhe 4);
12) nuk e njofton inspektorin fitosanitar për mbërritjen
e dërgesave të cilat janë importuar ose janë ringarkuar gjatë
transportit (neni 29 paragrafi 1);
13) nuk i zbaton masat e urdhëruara nga inspektori
fitosanitar për dërgesat të cilat importohen (neni 29
paragrafi 3);
14) nuk i zbaton masat e urdhëruara nga inspektori
fitosanitar për dërgesat e dedikuara për eksport (neni 35
paragrafi 3);
15) dërgesa nuk është paketuar në mënyrë e cila e
siguron mosekzistim të rrezikut nga përhapja e
organizmave të dëmshëm dhe nëse dërgesa ndahet,
kombinohet me dërgesa të tjera ose nëse ripaketohet në
zonën doganore të Republikës së Maqedonisë (neni 36
paragrafi 2);
16) lëshon në qarkullim bimë, prodhime bimore dhe
objekte dhe sende të tjera për të cilat posedon pasaportë, të
shënuara në Listën V pjesa A seksioni I dhe nëse pasaporta
për bimët nuk është e ngjitur në të njëjtat ose në paketimin
e tyre ose në mjetin e transportit, si dokument shoqërues
(neni 37 paragrafi 1);
17) lëshon në qarkullim në zonë ose në kuadër të zonës
së mbrojtur bimë, prodhime bimore dhe objekte dhe sende
tjera të shënuara në Listën V Pjesa A seksioni II pa
pasaportë për bimët, që është valide për atë zonë të
mbrojtur, të ngjitur në të njëjtat ose në paketimin e tyre ose
në mjetin e transportit, si dokument shoqërues (neni 38
paragrafi 1);
18) lëshon në qarkullim dërgesa të shënuara në Listën
V pjesa A që janë të dedikuara për punë eksperimentale,
hulumtuese shkencore, seleksionuese apo zhvillimore, pa
ia nënshtruar inspeksionit fitosanitar dhe pa pasaportë
shoqëruese për bimët (neni 37 paragrafi 2);
19) lëshon pasaportë për bimë pa autorizim nga
Drejtoria Fitosanitare (neni 41 paragrafi 2);
20) lëshon pasaportë për bimë për pjesën tjetër të
bimëve, prodhimeve të bimëve dhe objekteve tjera dhe
lëndëve, nëse ekziston dyshim se ato janë të sulmuara nga
organizmat e dëmshëm nga Lista I pjesa A, Lista I pjesa B,
Lista II pjesa A ose Lista II pjesa B dhe nëse ekziston
rrezik për zgjerimin e tyre (neni 45);
21) nuk i kryen obligimet e përmbajtura në nenin 48
paragrafi 1 alinetë 1, 2, 3, 4 dhe 5 të këtij ligji;
22) nuk i mundëson inspektorit fitosanitar qasje te
bimët, prodhimet bimore dhe objektet dhe sendet tjera në
cilëndo fazë të prodhimit ose përpunimit ose në treg nuk i
mundëson kryerje të inspeksionit fitosanitar, duke e
përfshirë edhe kontrollimin e dokumenteve (neni 49
paragrafi 3);
23) fut, kultivon dhe shfrytëzon lloje autoktone të
organizmave për mbrojtje biologjike të bimëve në
hapësirën e mbrojtur dhe në të hapur pa i plotësuar kushtet
në lidhje me kapacitet profesionale dhe teknike (neni 51
paragrafi 2);
24) shfrytëzon për qëllime të mbrojtjes biologjike të
bimëve në hapësirë të mbrojtur dhe vend të hapur, lloje
ekzotike të organizmave, që nuk janë të shënuara në listë
ose i importon dhe i shfrytëzon pa lejen e Drejtorisë
Fitosanitare (neni 52, paragrafi 2);
25) shfrytëzon të dhënat në kundërshtim me qëllimet
për të cilat janë dhënë ose nëse të dhënat në mënyrë të
paautorizuar i ndryshon apo në mënyrë të paautorizuar ua
kumton personave të tjerë (neni 54 paragrafi 4);
26) lëshon në qarkullim material faror, material
mbëltues dhe material për shumim që e kanë prejardhjen
nga të mbjellat dhe mbëltimet mbi të cilat nuk është kryer
kontrolli i detyrueshëm shëndetësor dhe nuk është lëshuar
vërtetim për statusin e gjendjes shëndetësore të të
mbjellave ose mbëltimeve (neni 84 paragrafi 4);
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27) lëshon në qarkullim material ëmbëltues dhe
material për shumim për të cilat prodhuesit, përpunuesit
ose distributorit nuk i është lëshuar certifikatë (neni 85
paragrafi 3) dhe
28) nuk i dërgon deklaratë inspektorit fitosanitar dhe
lëshon në qarkullim pa leje të Drejtorisë Fitosanitare,
material mbëltues dhe material për shumim të bimëve
shumëvjeçare, i cili do të mund të përmbante organizma të
dëmshëm nga Lista I pjesa A dhe Lista II pjesa A (neni 86
paragrafët 2 dhe 3).
Për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni, krahas
gjobës personit juridik do t’i shqiptohet dhe masë e veçantë
kundërvajtëse konfiskim dhe asgjësim i materialit bimor.
Personit juridik, krahas gjobës nga paragrafi 1 i këtij
neni, do t’i shqiptohet edhe sanksion kundërvajtës, ndalim i
përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej
një deri në pesë vjet.
Gjobë në shumë prej 1 500 eurosh në kundërvlerë me
denarë do t’i shqiptohet personit përgjegjës në personin
juridik për kundërvajtje të kryer nga paragrafi 1 i këtij neni.
Gjobë në shumë prej 5 000 deri në 10 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet personit fizik për
kundërvajtje të kryer nga paragrafi 1 i këtij neni.
Personit fizik, krahas gjobës nga paragrafi (5) të këtij
neni do t’i shqiptohet edhe masë e veçantë kundërvajtëse
konfiskim dhe asgjësim i materialit bimor.”

1470.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

Neni 3
Në nenin 81 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shumë prej 3 000 eurosh në kundërvlerë me
denarë do t’i shqiptohet personit juridik për kundërvajtje,
nëse:
1) personi nuk i kryen obligimet e shënuara në nenin 21
paragrafi 1 alinetë 1, 2, 3, 6, 7 dhe 8 të këtij ligji;
2) nuk i zbaton masat e urdhëruara nga inspektori
fitosanitar për dërgesat që importohen (neni 29 paragrafi
3);
3) nuk siguron inspeksion fitosanitar të bimëve,
prodhimeve bimore dhe objekteve dhe sendeve tjera (neni
40 paragrafët 1 dhe 2);
4) ndonjë dërgesë është e ndarë ose e përbërë prej disa
dërgesave të ndryshme të veçanta që tanimë posedojnë
pasaportë për bimë, e për dërgesën e re, prodhuesit të
regjistruar, përpunuesit dhe distributorit nuk i është dhënë
zëvendësim i pasaportës për bimë (neni 46 paragrafi 1);
5) dërgesa e importuar me certifikatë të rregulluar
fitosanitare nga Lista V pjesa A qarkullon në vend pa
certifikatë fitosanitare në të cilën është shënuar se ai
paraqet zëvendësim të pasaportës për bimë (neni 47
paragrafi 1) dhe
6) dërgesa nga Lista V pjesa A që posedon certifikatë
fitosanitare është e ndarë ose është e përbërë nga disa
dërgesa të ndryshme të veçanta, e për dërgesën e re nuk i
është lëshuar pasaportë për bimë (neni 47 paragrafi 2).”
Në paragrafin 5 shuma “400” zëvendësohet me shumën
“3000”.

Член 1
Во Законот за ловството (“Службен весник на Република Македонија“ број 26/2009, 136/11 и 1/12), во
членот 34 став (1) зборовите: „други видови на“ се бришат.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Договорот за концесија на дивечот во ловиштето
не може да се пренесува на друго правно лице.“

Neni 4
Titulli i nenit 82 “Gjobë aty për aty” shlyhet.
Në nenin 82 paragrafi 1 pika 2 shlyhet.
Pikat 3 dhe 4 bëhen pika 2 dhe 3.
Në paragrafin 3 shuma “300” zëvendësohet me shumën
“1 500”.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЛОВСТВОТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ловството,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 мај 2013 година.
Бр. 07-1963/1
13 мај 2013 година
Скопје

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

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

Член 2
Во членот 35 став 2 зборовите: „со договор за
концесија“ се заменуваат со зборовите: „со Законот за
концесии и јавно приватно партнерство“.
Член 3
Во членот 36 став (1) зборовите: „други видови на“
се бришат.
Ставовите (2) и (3) се бришат.
Член 4
Членот 36-а се менува и гласи.
“Постапката за давање на дивечот во ловиштата на
концесија ја спроведува Комисија за спроведување на
постапката формирана согласно со Законот за концесии и јавно приватно партнерство.“
Член 5
Во членот 37 став (1) зборовите: „за давање на дивечот во ловиштето со концесија“ се заменуваат со зборовите: „за избор на најповолна понуда“.
Во ставот (2) зборовите: „други видови на“ се бришат.
Ставот (4) се менува и гласи:
“Правното лице кое е избрано за најповолен понудувач е должно во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда до комисијата да достави:
- доказ за материјално-технички можности за вршење на дејноста ловство недвижен имот и движен имот
(теренски возила, оружје за ловочуварска служба и
средства за комуникација),
- програма за развојни можности на дивечот под
заштита во ловиштето и
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- доказ дека правното лице има вработено најмалку
едно стручно лице со завршено високо образование,
односно доказ дека правното лица има вработено најмалку едно стручно лице со завршено средно образование од шумарска струка со положен испит по предметот ловство, односно зоологија и систематика на дивечот/ловно стопанство.“
Член 6
Во членот 38 став (1) зборот „конкурс“ се заменува
со зборовите: „јавниот повик“.
Член 7
По членот 38 се додава нов член 38-а, кој гласи:
„Член 38-а
Договорот за концесија на дивечот во ловиштата
може да се измени во случаите предвидени со членот
41 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство.“
Член 8
Членот 39 се менува и гласи:
“(1) Владата на Република Македонија може еднострано да го раскине договорот за концесија во случаите
предвидени во членот 44 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство.
(2) Концесионерот на дивечот во ловиштата може
еднострано да го раскине договорот за концесија во
случаите предвидени во членот 45 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство.
(3) Доколку се раскине договорот за концесија Владата на Република Македонија ќе одреди субјект на кој
ќе го даде дивечот на присилна концесија до моментот
на давање на концесија на дивечот согласно со членот
38 од овој закон.
(4) Правата и обврските на Владата на Република
Македонија и субјектот на кој дивечот ќе се даде на
присилна концесија до моментот на давање на користење на дивечот согласно со членот 38 од овој закон, ќе
се утврдува со договор.“
Член 9
Започнатите постапки за давање на дивечот во ловиштата на концесија ќе завршат согласно со Законот
за ловството („Службен весник на Република Македонија“ број 26/2009, 136/11 и 1/12).
Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR GJUETI
Neni 1
Në Ligjin për gjueti ("Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 26/2009, 136/11 dhe 1/12), në nenin
34 paragrafi (1) fjalët: "lloje tjera të" shlyhen.
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Marrëveshja për koncesion të gjahut në vendin e
gjuetisë nuk mund t'i bartet personit tjetër juridik."
Neni 2
Në nenin 35 paragrafi 2 fjalët: "me marrëveshje për
koncesion" zëvendësohen me fjalët: "me Ligjin për
koncesione dhe partneritet privat publik".
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Neni 3
Në nenin 36 paragrafi (1) fjalët: "lloje tjera të" shlyhen.
Paragrafët (2) dhe (3) shlyhen.
Neni 4
Neni 36-a ndryshohet si vijon.
"Procedurën për dhënien e gjahut në vendet e gjuetisë
në koncesion e zbaton Komisioni për Zbatimin e
Procedurës i formuar në pajtim me Ligjin për koncesione
dhe partneritet privat publik."
Neni 5
Në nenin 37 paragrafi (1) fjalët: "për dhënien e gjahut
në vendin e gjuetisë me koncesion" zëvendësohet me fjalët:
"për zgjedhje të ofertës më të volitshme".
Në paragrafin (2) fjalët: "lloje tjera të" shlyhen.
Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"Personi juridik i cili është zgjedhur si ofertues më i
volitshëm është i detyruar që në afat prej 30 ditësh nga dita
e miratimit të vendimit për zgjedhje të ofertës më të
volitshme komisionit t'i dorëzojë:
- dëshmi për mundësitë materiale teknike për ushtrimin
e veprimtarisë së gjuetisë: pronë të patundshme dhe të
tundshme (automjete të terrenit, armë për shërbimin e rojës
së vendit të gjuetisë dhe mjete të komunikimit),
- program për mundësi zhvillimore të gjahut nën
mbrojtje në vendin e gjuetisë dhe
- dëshmi se personi juridik ka të punësuar së paku një
person profesional me arsim të lartë të kryer përkatësisht
dëshmi se personi juridik ka të punësuar së paku një person
profesional me arsim të mesëm të kryer nga drejtimi i
pylltarisë me provim të dhënë në lëndën e gjuetisë,
përkatësisht
zoologjisë
dhe
sistematikës
së
gjahut/ekonomisë së gjuetisë."
Neni 6
Në nenin 38 paragrafi (1) fjala "konkurs" zëvendësohet
me fjalët: "thirrje publike".
Neni 7
Pas nenit 38 shtohet neni i ri 38-a, si vijon:
"Neni 38-a
Marrëveshja për koncesion të gjahut në vendet e
gjuetisë, mund të ndryshohet në rastet e parapara me nenin
41 të Ligjit për koncesione dhe partneritet privat publik."
Neni 8
Neni 39 ndryshohet si vijon:
"(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë mundet në
mënyrë të njëanshme ta prishë marrëveshjen për koncesion
në rastet e parapara në nenin 44 të Ligjit për koncesione
dhe partneritet privat publik.
(2) Koncesionari i gjahut në vendet e gjuetisë mundet
në mënyrë të njëanshme ta prishë marrëveshjen për
koncesion në rastet e parapara në nenin 45 të Ligjit për
koncesione dhe partneritet privat publik.
(3) Nëse prishet marrëveshja për koncesion, Qeveria e
Republikës së Maqedonisë do të caktojë subjekt të cilit do
t'ia japë gjahun me koncesion të detyrueshëm, deri në
momentin e dhënies me koncesion të gjahut në pajtim me
nenin 38 të këtij ligji.
(4) Të drejtat dhe detyrimet e Qeverisë së Republikës
së Maqedonisë dhe subjektit të cilit do t'i jepet gjahu me
koncesion të detyrueshëm, deri në momentin e dhënies për
shfrytëzim të gjahut në pajtim me nenin 38 të këtij ligji, do
të përcaktohen me marrëveshje."
Neni 9
Procedurat e filluara për dhënien e gjahut në vendet e
gjuetisë me koncesion do të përfundojnë në pajtim me
Ligjin për gjueti ("Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 26/2009, 136/11 dhe 1/12).
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Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
1471.
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

имаат и лица кои не можеле да склучат договори за користење на вода за наводнување поради немање на соодветна документација на водостопанските претпријатија и водните заедници, врз основа на соодветен доказ
за тоа од овие водостопански претпријатија и водни заедници кои вршат наводнување на подрачјето кое ги
опфаќа земјоделските површини на лицата кои можат
да ги користат средствата од членот 14 став 1 од овој
закон.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН
РАЗВОЈ

Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________

Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за земјоделство и рурален развој,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 мај 2013 година.
Бр. 07 – 1964/1
13 мај 2013 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
И РУРАЛЕН РАЗВОЈ
Член 1
Во Законот за земјоделство и рурален развој
(„Службен весник на Република Македонија“ број
49/10, 53/11, 126/12 и 15/13), по членот 14 се додава
нов член 14-а, кој гласи:
„Обврски за пашарина и воден надоместок
Член 14-а
Корисниците на средства од членот 14 став 1 од
овој закон треба да ги имаат намирено и финансиските
обврски кон Јавното претпријатие за стопанисување со
пасишта кои произлегуваат од склучените договори за
користење на државните пасишта и намирено сите финансиски обврски за воден надоместок врз основа на
евиденцијата која се води во водостопанските претпријатија, вклучително и евиденцијата на должници од регистарот на водните заедници на територијата на водостопанските претпријатија, за претходната година во
однос на годината во која ќе може да го остваруваат
правото на користење на средствата.“
Член 2
Правото на користење на средствата од Програмата
за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година може да имаат и корисници кои до денот на влегувањето во сила на овој закон ги немаат намирено обврските согласно со членот 14-а од овој закон за 2011
година, а ќе ги намират најдоцна до 30 октомври 2013
година и ќе достават барање за користење на средства
до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.
По исклучок од ставот 1 на овој член право на користење на средствата од Програмата за финансиска
поддршка во земјоделството за 2013 година може да

L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR BUJQËSI DHE
ZHVILLIM RURAL
Neni 1
Në Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 49/10, 53/11,
126/12 dhe 15/13), pas nenit 14 shtohet neni i ri 14-a, si
vijon:
"Detyrime për taksë të kullosave dhe kompensim ujor
Neni 14-a
Shfrytëzuesit e mjeteve nga neni 14 paragrafi 1 i këtij
ligji, duhet t'i kenë përmbushur të gjitha detyrimet
financiare ndaj Ndërmarrjes Publike për Ekonomizim me
Kullosa që dalin nga marrëveshjet e lidhura për
shfrytëzimin e kullosave shtetërore dhe t'i kenë përmbushur
të gjitha detyrimet financiare për kompensim ujor në bazë
të evidencës që mbahet në ndërmarrjet e ekonomisë së
ujërave, duke përfshirë edhe evidencën e debitorëve nga
regjistri i bashkësive ujore në territorin e ndërmarrjeve të
ekonomisë së ujërave, për vitin paraprak lidhur me vitin në
të cilin do të mund ta realizojnë të drejtën e shfrytëzimit të
mjeteve."
Neni 2
Të drejtë shfrytëzimi të mjeteve nga Programi për
përkrahje financiare në bujqësi për vitin 2013 mund të kenë
edhe shfrytëzuesit të cilët deri në ditën e hyrjes në fuqi të
këtij ligji nuk i kanë përmbushur detyrimet në pajtim me
nenin 14-a të këtij ligji për vitin 2011, e do t'i përmbushin
më së voni deri më 30 tetor 2013 dhe do të dorëzojnë
kërkesë për shfrytëzimin e mjeteve në Agjencinë për
Përkrahje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural.
Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni të drejtë
shfrytëzimi të mjeteve nga Programi për përkrahje
financiare në bujqësi për vitin 2013, mund të kenë edhe
personat që nuk kanë mundur të lidhin marrëveshje për
shfrytëzim të ujit për ujitje për shkak të mospasjes së
dokumentacionit përkatës të ndërmarrjeve të ekonomisë së
ujërave dhe bashkësive ujore, në bazë të dëshmisë
përkatëse për këtë nga këto ndërmarrje të ekonomisë së
ujërave dhe bashkësive ujore që kryejnë ujitjen e rajonit që
i përfshin sipërfaqet bujqësore të personave që mund t'i
shfrytëzojnë mjetet nga neni 14 paragrafi 1 i këtij ligji.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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1472.
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија", број
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11 и 151/11),
Собранието на Република Македонија, на седницата
одржана на 13 мај 2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ
НАЦИИ, УНИФИЛ ВО ЛИБАН
1. За учество во мировната операција на Обединетите нации, УНИФИЛ во Либан се испраќа еден штабен офицер, припадник на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), во Здружениот оперативен центар на мировната операција УНИФИЛ во Либан.
2. Припадникот на Армијата од точката 1 на оваа
одлука се испраќа за период од 12 месеци, сметано од
мај 2013 година.
3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на
припадникот на Армијата од точката 1 на оваа одлука
ги обезбедуваат Обединетите нации, додека трошоците
за плати и надоместоци на плати ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија.
4. Подготовките и организацијата на припадникот
на Армијата за учество во мировната операција ќе ги
изврши Мииистерството за одбрана на Република Македонија.
5. По завршувањето на учеството во мировната операција Владата на Република Македонија поднесува
извештај пред Собранието на Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 07 - 1950/1
13 мај 2013 година
Скопје

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1473.
Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија”,
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
7.05.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНA СТВАР ОБЈЕКТ
НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар – објект
на детско одморалиште сопственост на Република Македонија, Министерство за труд и социјална политика
„Голак“ Делчево, КО Делчево, објекти од Лист „В“
од Имотен лист бр.12543 лоцирани на:
- КП 4990, зграда 1, влез 1 , К 1, број 3, со 52 м2,
- КП 4990, зграда 1, влез 1, МА , број 4, со 87 м2,

- КП 4990, зграда 1, влез 1, ПРИЗ , број 2, со 259 м2,
- КП 4990, зграда 1, влез 1, СУТ , број 1, со 91 м2,
- КП 4990, зграда 1, влез 1, ПО, број 1, со 24 м2,
- КП 4990, зграда 1, влез 1, ПРИЗ , број 2, со 59 м2,
- КП 4990, зграда 1, влез 1, МА , број 4, со 14 м2 и
- КП 4990, зграда 1, влез 1, К1 , број 3, со 6 м2.
Член 2
Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа
одлука да се изврши по пат на јавно наддавање со почетна цена утврдена согласно проценката на Бирото за
судски вештачења во износ од 34.960 ЕУР, во денарска
противвредност по среден курс на НБРМ на денот на
уплатата.
Член 3
Огласот за јавно наддавање за продажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се распише под
следните услови:
- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 20% од почетната цена на недвижните
ствари, со уплата на депозитната сметка на Министерството за труд и социјална политика;
- рокот за плаќање на депозитот - најдоцна три дена
пред денот на одржување на јавното наддавање;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од
страна на Комисијата на Министерството за труд и социјална политика за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за труд и социјална политика;
- право на учество на јавното наддавање имаат сите
деловно способни домашни и странски физички и
правни лица;
- начин на плаќање на купопродажната цена - во
готово, еднократно (не е дозволено одложено плаќање);
- рок за плаќање на купопродажната цена е 60 дена
од денот на склучување на договорот за купопродажба.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41 - 2709/1
7 мај 2013 година
Скопје

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

1474.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
7.05.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈА
ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 58 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 63

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Дирекција за заштита на лични податоци.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Директорот на Дирекција за заштита на лични
податоци, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41 - 2756/1
7 мај 2013 година
Скопје

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

1475.
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр. 17/11, 53/11, 144/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
7.05.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА
БУТЕЛ
Член 1
Со оваа одлука на општина Бутел се дава право на
трајно користење на градежно земјиште сопственост на
Република Македонија кое се наоѓа на КП бр.5066/5
КО Бутел во површина од 17041 м2 заведено во Имотен лист бр.691 и КП бр.5068/2 КО Бутел во површина
од 480 заведено во Имотен лист бр.102506, предвидено за изградба на објект од јавен локален интерес – Основно училиште „Живко Брајковски“ Бутел-Скопје.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41 - 2772/1
7 мај 2013 година
Скопје

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

1476.
Врз основа на член 9 од Законот за правно наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/1993, 118/2010, 74/2012) и
член 36 став (3) од Законот за Влада на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија„
бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007,
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
7.05.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КВОТАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД
1. Се прифаќа зголемувањето на квотата на Република Македонија во Меѓународниот монетарен фонд
според 14-тата генерална ревизија на квотите и реформа на Извршниот одбор, со што квотата се зголемува
од постојните 68,9 милиони специјални права на влечење на 140,3 милиони специјални права на влечење.
2. Се овластува гувернерот на Народната банка на
Република Македонија, согласно член 8 од Законот за
правно наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд, да ги спроведе сите неопходни активности потребни за зголемување на квотата согласно точка 1 на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 2809/1
7 мај 2013 година
Скопје

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

1477.
Врз основа на член 2, став 3 од Законот за издавање
на обврзници на Република Македонија за денационализација („Службен весник на Република Македонија"
бр.37/02, 89/08, 161/09 и 6/12), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 7.05.2013 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ДВАНАЕСЕТТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ
ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
1. Република Македонија врши Дванаесетта емисија на обврзници за денационализација.
2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од
13.000.000,00 ЕВРА.
3. Сo емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа
одлука се опфатени сите правосилни решенија за денационализација од 1.05.2012 година до 31.12.2012 година со кои како надомест се дадени обврзници.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 41 - 2810/1
7 мај 2013 година
Скопје

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

1478.
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија бр.8/2005,
150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 7.05.2013 година, донесе

Стр. 64 - Бр. 69

14 мај 2013

ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Се запишува право на сопственост на недвижни
ствари објекти и земјиште под објекти, кој се наоѓа на
адреса на Град Тетово на КП бр.11476 на КО Тетово 3, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ДЗ,
влез 1 кат Пр, број на посебен дел од зграда 1, намена
на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина 6,72 м2, број на зграда 2, намена на зграда и
друг објект ДЗ, влез 1 кат Пр, намена на посебен дел од
зграда ДП, со внатрешна површина 6,72 м2, број на
зграда 3, намена на зграда и друг објект ДЗ, влез 1, кат
Пр, посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од
зграда ДП, со внатрешна површина од 6,63 м2, број на
зграда 4, намена на зграда и друг објект ДЗ, влез 1, кат
Пр, посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од
зграда ДП, со внатрешна површина 6,63 м2, број на
зграда 5, намена на зграда и друг објекг ДЗ, влез 1, кат
Пр, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен
дел од зграда ДП со внатрешна површина од 1470,27
м2, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект Б4,
влез 1, кат Пр, број на посебен дел од зграда 1, намена
на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина
од 1618,21 м2, број на зграда 5, намена на зграда и друг
објект ДЗ, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1,
намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 150,13 м2, број на зграда 5, намена на зграда
и друг објект ДЗ, влез 1, кат1, број на посебен дел од
зграда 1 намена на посебен дел од зграда TP, број на
зграда 5 намена на зграда и друг објект ДЗ, влез 1, кат
2, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот
дел од зграда TP со внатрешна површина од 1670,43 м2
и површина земјиште под зграда 6102 м2 во корист на
Република Македонија во Јавната книга за запишување
на правата на недвижностите.

Тетово -1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ДЗ, влез 1 кат Пр, број на посебен дел од зграда 1,
намена на посебниот дел од зградата ДП, внатрешна
површина 209,42 м2, и помошни простории број на
зграда 1 влез 1 кат Пр, намена на посебен дел од зграда
ПП, внатрешна површина 8,69 м2 и површина на земјиште под зграда 246 м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на
недвижностите.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 41 - 2816/2
7 мај 2013 година
Скопје

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

1480.
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
7.05.2013 година, донесе
ОД Л У К A
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

1479.
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
7.5.2013 година, донесе

Член 1
Се запишува право на сопственост на недвижни
ствари објекти и земјиште под објекти, кој се наоѓа на
ул."Иво Рибар Лола" бб во Тетово на КП бр.223 на КО
Тетово -1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ДЗ, влез 1 кат Пр, број на посебен дел од зграда 1,
намена на посебниот дел од зградата TP, со внатрешна
површина 1166,44 м2, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ДЗ, влез 1 кат Пр, намена на посебен
дел од зграда ДП, со внатрешна површина 12,86 м2,
број на зграда 3, намена на зграда и друг објекг ДЗ,
влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена
на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина
6,15 и земјиште вкупна површина на земјиште под
згради 1189 м2 во корист на Република Македонија во
Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

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

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 41 - 2816/1
7 мај 2013 година
Скопје

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

Член 1
Се запишува право на сопственост на недвижни
ствари објекти и земјиште под објекти, кој се наоѓа на
ул. "Иво Рибар Лола" бб во Тетово на КП бр.219 на КО

Бр. 41 - 2816/3
7 мај 2013 година
Скопје

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

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 65

1481.
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на
7.05.2013 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Се запишува право на сопственост на недвижни
ствари објекти и земјиште под објекти, кој се наоѓа на
ул."Иво Рибар Лола" бб во Тетово на КП бр.215 на КО
Тетово -1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објекг ДЗ, влез 1 кат Пр, број на посебен дел од зграда 1,
намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна
површина 1166,44 м2, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ДЗ, влез 1 кат Пр, намена на посебен
дел од зграда ДП, со внатрешна површина 209,82 м2 и
земјиште под зграда 246 м2 во корист на Република
Македонија во Јавната книга за запишување на правата
на недвижностите.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 41 - 2816/4
7 мај 2013 година
Скопје

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

1482.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.05. 2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – АНТИМОН НА ЛОКАЛИТЕТОТ РУДНИК ЛОЈАНЕ, ВО АТАРОТ НА С. ЛОЈАНЕ,
ОПШТИНА ЛИПКОВО
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – антимон на локалитетот рудник Лојане, во атарот на с. Лојане, општина
Липково, бр.24-10065/1 од 5.12.2007 година, еднострано се раскинува бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на
минерални суровини во рок од четири години од денот
на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални суровини.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за давање концесија за
експлоатација на минералната суровина – антимон на
ДПТ “ФАРМАКОМ МБ–ЗАЈАЧА“ ДООЕЛ Скопје на
локалитетот од рудник Лојане – с. Лојане, општина
Липково бр. 19-6300/1-06 од 23.01.2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2007).
3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 2820/1
7 мај 2013 година
Скопје

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

1483.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија" бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 7.05.2013 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА ЗА 2012 ГОДИНА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2012 ГОДИНА HA
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ
"ЈАСЕН" – СКОПЈЕ
1. Cо оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка за 2012 година и Годишниот извештај за работењето во 2012 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје
"JACЕH" - Скопје бр.01-145/1 од 25.02.2013 година и
бр.01-289/1 од 5.03.2013 година, усвоени од Управниот
одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана
на 11.03.2013 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 41-2899/1
Заменик на претседателот
7 мај 2013 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
1484.
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија" бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010 и 6/2012 ), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 7.05.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ
ОД РАБОТЕЊЕТО HA JABНOTO ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ "ЈАСЕН" - СКОПЈЕ
ЗА ФИНАНСИСКАТА 2012 ГОДИНА
1. Cо оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
употреба на средствата остварени од работењето на
Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје "ЈАСЕН"- Скопје за финансиската 2012 година бр.02-341/5 од 11.03.2013 година,
усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие,
на седницата одржана на 11.03.2013 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 41 - 2899/2
7 мај 2013 година
Скопје

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

1485.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење
и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 150/07,
35/11 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 7.05.2013, година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА
ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за труд и социјална политика му престанува
користењето на движни ствари и тоа:

Стр. 66 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 67

Стр. 68 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 69

Стр. 70 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 71

Стр. 72 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 73

Стр. 74 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 75

Стр. 76 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 77

Стр. 78 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 79

Стр. 80 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 81

Стр. 82 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 83

Стр. 84 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 85

Стр. 86 - Бр. 69

14 мај 2013

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се пренесуваат во сопственост без надомест на Општина Ѓорче
Петров .
Член 3
Министерот за труд и социјална политика склучува
договор со градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
со кој ќе се уредат правата и обврските за движните
ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41 - 2926/1
7 мај 2013 година
Скопје

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

1486.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012 ), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
7.05.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за труд и социјална политика – Сектор за заштита на децата му престанува користењето на недвижната ствар во државна
сопственост запишана во имотен лист број 84157 на
Ул„Лука Геров„ бб, Катастарска општина Ѓорче Петров 5- Лепенец, лоцирани на :
- КП 2415 , дел 1, зграда 1 , влез 1 , приземје, 2 м2
- КП 2415 , дел 1, зграда 1 , влез 1 , подрум, 14 м2
- КП 2415 , дел 1, зграда 1 , влез 1 , приземје , 48 м2
- КП 2415 , дел 1, зграда 1 , влез 1 , кат 1 , 37 м2
- КП 2415 , дел 1, зграда 1 , влез 2 , подрум, 43 м2
- КП 2415 , дел 1, зграда 1 , влез 1 , кат 1, 696 м2
- КП 2415 , дел 1, зграда 1 , влез 1 , приземје, 778 м2
- КП 2415 , дел 1, зграда 1 , влез 1 , подрум , 103 м2
- КП 2415 , дел 1, зграда 1 , влез 1 , приземје, 201 м2
- КП 2415 , дел 1, зграда 1 , влез 1 , кат 1, 83 м2
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41 - 2927/1
7 мај 2013 година
Скопје

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

1487.
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009,
124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012 и 55/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
7.05. 2013 година, донесе
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО 2013 ГОДИНА
1. Во Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка
планска документација во Република Македонија во
2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2013), во точката 1, во потточката 1.5 износот „5.500.000,00“ се заменува со износот
„4.500.000,00.“
По потточката 1.9 се додаваат три нови потточки
1.10, 1.11 и 1.12 кои гласат:
„1.10 Изработка на урбанистички планови за четвртти во Генералниот урбанистички план на Град
Скопје 2012-2022 година.
100.000,00 денари
1.11 Изработка на урбанистичка планска документација за гранични премини.
800.000,00 денари
1.12 Изработка на урбанистички планови за села.
100.000,00 денари“
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41 - 2859/1
7 мај 2013 година
Скопје

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

1488.
Врз основа на член 40, став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија”
бр.171/2012), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 7.05.2013 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ
УЧИЛИШТА ЗА 2013 ГОДИНА
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на
основни училишта за 2013 година („Службен весник на
Република Македонија” бр. 4/2013), во точка 1, табелите “Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТА-изградба и „ Опис на градежни
интервенции и износи по училишта Потпрограма ТБреконструкција “ се менуваат и гласат:

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 87

Стр. 88 - Бр. 69

14 мај 2013

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41 - 3024/1
7 мај 2013 година
Скопје

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

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 89

1489.
Врз основа член 40 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година
(„Службен весник на Република Македонија” бр.171/2012), Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 7.05.2013 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ
УЧИЛИШТА ЗА 2013 ГОДИНА
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2013 година („Службен весник на
Република Македонија” бр.4/2013), во точка 1, табелата “Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТД-Реконструкција“, се менува и гласи:

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41 - 3025/1
7 мај 2013 година
Скопје

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

Стр. 90 - Бр. 69

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
1490.
Врз основа на член 22 став (4) од Законот за игрите
на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12 и
171/12), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА НА ЛОЗОВИТЕ, ТОМБОЛСКИТЕ КАРТИЧКИ И УПЛАТНИТЕ ТИКЕТИ ЗА
ОБЛОЖУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на лозовите, томболските картички и уплатните тикети за
обложување.
Член 2
Лозовите што се употребуваат при приредување на
игрaта на среќа „лотарија” на предната страна ги содржат следните елементи:
- во горниот дел се отпечатуваат зборовите, "игра
на среќа - лотарија", а под нив се отпечатува називот на
приредувачот на играта;
- под називот на приредувачот на играта на левата
страна е отпечатен ЕМБС на приредувачот, а на десната страна бројот на колото, бројот на лозот и датумот
на извлекување;
- во средината се отпечатува зборот "лоз";
- под зборот "лоз" се отпечатува цената на лозот и
- во долниот лев агол во рамката на лозот се отпечатуваат зборовите "препечатување е забрането".
Лозовите од став 1 на овој член на задната страна
ги содржат следните елементи:
- укажување дека добивката се исплатува на доносителот на лозот, по јавно објавување на извештајот од
играта;
- укажување дека подигањето на добивката застарува за 60 дена од денот на објавувањето;
- местото на подигање на добивките;
- емисија на лозовите;
- фондот на добивките и
-местото за печат на приредувачот на играта.
Член 3
Лозовите што се употребуваат при приредување на
игрaта на среќа „инстант лотарија” и “експрес лотарија” на предната страна задолжително ги содржат следните елементи:
- името на играта;
- заштитен знак и лого на приредувачот;
- цената на лозот;
- бројот на серијата;
- ознака(број, букви и броеви или бар код) за евиденција;
- објаснување како се постигнува добивка;
- поле/полиња за игра покриени со заштитен слој и
- контролен бар код покриен со заштитен слој.
Лозовите од став 1 на овој член на задната страна
задолжително ги содржат следните елементи:
- името на играта;
- заштитен знак и лого на приредувачот;
- ЕAN код (потрошувачки код);
- бројот на серијата;
- емисија на лозови;
- процент на фондот на добивки;
- цена и
- распоред на фондот на добивките.
Член 4
Кај лозовите што се употребуваат при приредување
на игрите на среќа од типот ”експрес лотарија”, полето
за игра и контролниот бар код се наоѓаат во внатрешноста на лозот.

14 мај 2013

Член 5
Томболските картички на предната страна ги содржат следните елементи:
- името на играта;
- заштитен знак и лого на приредувачот и
- контролен бар код, броеви на серијата, број на
томболската картичка, контролен број и шест правоаголни полиња кои содржат 27 квадрати или кругови
распоредени во три хоризонтални реда од кои во пет во
секој ред се отпечатени по еден број од групата броеви
од 1 до 90, додека останатите четири полиња се без отпечатени броеви.
Томболските картички од став 1 на овој член на
задната страна ги содржат следните елементи:
- името на играта;
- заштитен знак и лого на приредувачот и
- потребните информации за играчот.
Член 6
Уплатните тикети за обложување ги содржат следните елементи:
- назив и седиште на приредувачот на игрите на
среќа во обложувалница;
- број и датум на лиценцата;
- назив и седиште на уплатно-исплатното место;
- број, датум и час на издавање на уплатниот тикет;
- податоци кои се однесуваат на резултатите од натпреварувањата и другите настани во врска со обложувањето;
- износот на уплатениот влог;
- износот на добивката;
- укажување дека лица помлади од 18 години не можат да учествуваат во игрите на среќа што се приредуваат во обложувалница;
- податок за рокот во кој согласно со правилата на
игрите на среќа во обложувалница донесени од страна
на приредувачот, се врши исплатата, односно преземањето на добивките од игрите на среќа и
- сериски број на уплатниот тикет.
Член 7
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за образецот на лозовите и томболските картички (“Службен весник на Република Македонија” бр.15/98).
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 11 - 2800/4
8 мај 2013 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1491.
По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за начинот на
користење на Електронскиот систем за јавни набавки
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
57/2013), направена е техничка грешка, поради што се
дава
ИСПРАВКА
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ
НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
Во член 29 наместо: „154/07“ треба да стои:
„161/09“.
Бр. 02-16593/1
8 мај 2013 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 91

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
1492.
Врз основа на член 55, став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08,
167/10 и 51/11), а во врска со член 14, став (1), точка ѓ)
и став (2) и член 16, став (1) точка ѓ) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07,
86/08, 139/09 и 135/11), министерот за правда на ден
8.5.2013 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Нотарот Милан Христоски именуван за вршење
на нотарската служба на подрачјето на Основниот суд
во Крушево, со седиште во Крушево на ул. „Илинденска“ бб, се разрешува од службата нотар поради неуредно продолжување на своето осигурување од одговорност за штета и со тоа му престанува службата нотар.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.
Образложение
Нотарот Милан Христоски е именуван со решение
број 09-578/1 од 15.9.2008 година од министерот за
правда.
По претходно барање за известување на Министерството за правда заведено под бр. 09-128/8 од 27.2.2013
година, Нотарската комора на Република Македонија
со известување бр. 03-363/3 од 27.2.2013 година, го извести Министерството за права дека Комората како датум за почеток со работа на нотарот го определила
20.10.2008 година и тој датум е објавен во „Службен
весник на Република Македонија“ бр. 31/2008, кога нотарот и започнал со работа.
На ден 11.1.2013 година, врз основа на член 112 од
Законот за нотаријатот, Комисија формирана од министерот за правда, изврши надзор над законитоста на работењето на нотарот Милан Христоски со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Крушево.
При вршењето на надзорот се изврши увид и во полисите за осигурување на нотарот, при што се констатира
дека нотарот од започнувањето со работа 20.10.2008
година, па се до 9.2.2009 година не бил осигуран од одговорност за штета. Нотарот за прв пат се осигурал од
одговорност за штета на ден 9.2.2009 година и тоа за
периодот од 9.2.2009 година до 9.2.2010 година, а потоа не го има продолжено своето осигурување, односно
не бил осигуран од одговорност за штета за периодот
од 9.2.2010 година па се до 18.11.2010 година, кога ја
склучил следната полиса за осигурување од одговорност за штета, со која нотарот се осигурал за периодот
од 18.11.2010 до 18.11.2011 година.
Со ваквото свое однесување нотарот не постапил во
согласност со член 12 став (1) и став (5) од Законот за
нотаријатот, каде е пропишано дека нотарот пред започнувањето со работа е должен да се осигура од одговорност за штета и уредно да го продолжува своето
осигурување.

Според член 14, став (1) точка ѓ), службата на нотарот престанува со разрешување, а според став (2), престанокот на службата го утврдува министерот со решение.
Според член 16, став (1) точка ѓ), нотарот ќе биде
разрешен ако не го продолжува уредно своето осигурување од одговорност за штета и не плаќа надоместок за
осигурување на Комората, а според став (2) решението
за разрешување на нотарот го носи министерот по
претходно прибавено мислење од Комората, и тоа е конечно.
Министерството за правда согласно со член 16, став
(2) од Законот за нотаријатот, побара мислење од Нотарската комора на Република Македонија во однос на
исполнување на условите за разрешување.
Нотарската комора на Република Македонија во
своето мислење заведено под бр. 09.128/17 од 22.3.2013
година, наведе дека согласно со член 12 од Законот за
нотаријатот, нотарот е должен пред започнувањето со
работа да се осигура од одговорност за штета која би
можела да им ја причини на трети лица при вршењето
на нотарската служба. Во условите за осигурување може да се предвиди штетата до определен износ нотарот
непосредно да ја надомести. При измена на условите за
осигурување и висината на износот за осигурување нотарот е должен, во рок од 30 дена, да го усогласи своето осигурување со изменетите услови и износот и за
тоа да ја извести Комората. Нотарот е должен уредно
да го продолжува осигурувањето од одговорност за
штета. Доколку нотарот не го продолжува уредно своето осигурување од одговорност за штета или не плаќа
надоместок за осигурување на Комората ќе биде разрешен од страна на министерот за правда.
Министерството за правда согласно со член 16, став
(3) од Законот за нотаријатот, побара од нотарот да се
изјасни за причините за разрешување, по кое нотарот
достави произнесување заведено под бр. 09-128/19 од
9.4.2013 година, во кое се наведува дека се точни наводите дека за прв пат се осигурал од одговорност за
штета на ден 9.2.2009 година, а дека започна со вршење на нотарска служба на 20.10.2008 година. Исто така
наведува дека наредното осигурување го продолжил со
задоцнување, бидејќи во тој период му биле потребни
поголеми финансиски средства за лекување на неговиот родител. По нормализирањето на финансиската состојба, односно на ден 18.11.2010 година, го продолжил
осигурувањето и од тогаш до денес, уредно го продолжува осигурувањето од одговорност за штета.
Ценејќи ги изнесените наводи, а од друга страна постапувајќи во согласност со член 14, став (1) точка ѓ) и
став (2) и член 16, став (1) точка ѓ) и став (2) од Законот за нотаријатот, министерот за правда по прибавеното мислење од Нотарската комора на Република Македонија и по изјаснувањето на нотарот за причините
за разрешување, одлучи како во диспозитивот на ова
решение.
ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна од ова решение може со тужба да поведе управен спор пред
Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот
на ова решение.
Министер за правда,
Блерим Беџети, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО
1493.
Врз основа на член 16 став (5) и член 17-г став (6)
од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 112/00, 34/01,
103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04,
81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10, 167/10,
36/11, 06/12, 24/12 и 15/13), министерот за информатичко општество и администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СЕЛЕКТИРАЊЕ И
ВРАБОТУВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК
Член 1
(1) Во Правилникот за начинот на селектирање и
вработување на државните службеници и за формата и
содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/11, 27/11 и 182/11), во
член 2 во ставот (1) точката на крајот од реченицата се
заменува со запирка, се додаваат зборовите „кое содржи:“ и се додаваат четири нови алинеи, кои гласат:
„- Назив на работното место кое се огласува, звањето, организационата единица (одделение/сектор) во која е утврдено работното место, бројот на извршители и
посебните услови за работното место;
- Номинација на лица за претседател и член на Комисијата за селекција на државен службеник и нивни
заменици, при што се обезбедува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат
на сите заедници;
- Назнака во кои два дневни весника ќе биде објавен огласот (еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и еден од весниците што се издаваат на
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните
кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот
јазик); и
- Рок за пријавување на јавниот оглас.“
(2) По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„ (2) Кон барањето од ставот (1) на овој член се
приложува:
- известувањето од Министерството за финансии,
односно Градоначалникот на општината, односно Градот Скопје за обезбедени финансиски средства за ново
вработување во тековната фискална година;
- извадок од Правилникот за систематизација на работните места со опис на работното место кое се огласува;
- потпишани изјави за обезбедување на тајност и
заштита на обработка на личните податоци, на членовите на комисијата за селекција на државен службеник;
и
- решенија за овластување за вршење на обработка
на лични податоци на членовите на комисијата за селекција на државен службеник од страна на органот каде што се вработени;“
(3) Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:
„(3) Врз основа на барањето од став (1) на овој
член, од страна на Агенцијата за администрација (во
натамошниот текст: Агенција), се објавува јавен оглас
кој содржи:
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- основ за објавување на јавниот оглас;
- број на јавниот оглас;
- назив на органот за чии потреби се објавува;
- звање и работно место кое се огласува;
- број на извршители;
- општи и посебни услови за работното место;
- почетокот и завршетокот на дневното и неделното
работно време;
- распоредот на работното време;
- паричниот нето износ на збирот од делот од основната плата со кој се вреднува степенот на образование и додатокот на плата за звање;
- рок за доставување на пријава за вработување;
- напомена дека пријавите, доставени преку пошта,
треба да бидат примени во писарницата на Агенцијата
најдоцна до денот на завршување на рокот за пријавување на јавниот оглас;
- напомена дека условите наведени во огласот кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето;
- напомена дека ненавремените и некомплетно пополнетите пријави нема да се разгледуваат;
- напомена дека со петте најуспешни кандидати за
секое работно место, односно извршител, се спроведува интервју најдоцна седум дена по полагање на испитот;
- информација за начинот за пријавување.“
Член 2
Во член 3 ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Пријавата од ставот (1) на овој член содржи:
1. Податоци за огласот:
- Број на јавниот оглас;
- Назив на органот; и
- Реден број на работно место за кое се пријавува.
2. Податоци за кандидатот:
- Име;
- Презиме;
- Припадност на заедница;
- Датум на раѓање;
- Пол;
- ЕМБГ;
- Адреса на живеење (улица и број и место);
- Контакт адреса (улица и број и место);
- Контакт телефон (мобилен, фиксен);
- E-mail адреса.
3. Податоци за исполнување на општите услови:
- Државјанство на Република Македонија;
- Општа здравствена способност;
- Податоци за изречена казна со правосилна судска
пресуда за забрана за вршење на професија, дејност
или должност.
4. Податоци за исполнување на посебните услови:
- Степен на образование или стекнати кредити според ЕКТС;
- Научна област или вид на образование;
- Насока на завршено образование;
- Држава на завршување на степенот на образование;
- Датум на дипломирање;
- Број на диплома;
- Назив на институцијата која ја издала дипломата;
- Просечна оценка за бараниот степен на образование;
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- Датум и број на документот за нострификација (за
дипломи стекнати во странство);
- Најниска преодна оценка (за кандидатите кои го
завршиле образованието во странство);
- Највисока преодна оценка (за кандидатите кои го
завршиле образованието во странство);
- Податоци за вкупно работно искуство во струката;
- Назив на институција во која е стекнато работното
искуство во струката;
- Период во кој е стекнато работното искуство во
струката (од ден, месец, година до ден, месец, година);
- Други услови утврдени во актот за систематизација на работните места;
- Компјутерски вештини;
- Познавање странски јазици;
- Други податоци од интерес за работното место.
5. Изјава за потврда на веродостојноста на податоците содржани во пријавата, согласност за начинот на
известување на кандидатот и напомена дека внесувањето на лажни податоци во пријавата значи дисквалификување на кандидатот.
6. Датум на пријавување и потпис на кандидатот.“
Член 3
По членот 16 насловот „ПСИХОЛОШКИ ТЕСТ И
ТЕСТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ“ се брише.
Член 4
Член 17 се менува и гласи:
„(1) Комисијата спроведува структурирано интервју
кое се вреднува до 30 бодови“
(2) Структурираното интервју од став (1) на овој
член се спроведува во органот за чии потреби е објавен
јавниот оглас, најдоцна седум дена од денот на завршувањето на испитот за државен службеник.“
Член 5
По членот 17 се додава нов наслов, кој гласи:
„ЕДИНСТВЕН ПСИХОЛОШКИ ТЕСТ, ОДНОСНО
ТЕСТ БАТЕРИЈА“
Член 6
Член 18 се менува и гласи:
„Единствениот психолошки тест, односно тест батеријата се состои од 240 прашања, поделени во два
подтеста, и тоа:
- Психолошки тест; и
- Тест за интегритет. “
Член 7
Член 19 се менува и гласи:
„ (1) Ранг-листата на тројцата најуспешни кандидати се доставува до секретарот, односно функционерот
кој раководи со органот во кој не се именува секретар
и до Агенцијата, а истата се објавува на интернет страницата на органот и интернет страницата на Агенцијата, најдоцна три дена од денот на спроведувањето на
структурираното интервју.
(2) Ранг-листата од ставот (1) на овој член се доставува и до ангажираното лиценцирано стручно лице од
независната акредитирана професионална институција
(во натамошниот текст: ангажираното лиценцирано
стручно лице ) по електронски пат.

(3) Кандидатите од ставот (1) на овој член се информираат за местото и времето на спроведувањето на
единствениот психолошки тест, односно тест батеријата од страна на ангажираното лиценцирано стручно лице, по e-mail адреса, или SMS порака, наредниот ден од
денот на добивањето на ранг-листата од ставот (1) на
овој член.“
Член 8
Член 20 се менува и гласи:
„(1) Единствениот психолошки тест, односно тест
батеријата, се спроведува од страна на ангажираното
лиценцирано стручно лице најдоцна два дена од денот
на известување на кандидатите.
(2) Единствен психолошки тест, односно тест батерија се спроведува електронски со тоа што на секој од
кандидатите му се обезбедува користење на корисничко име и лозинка, генерирани за секој кандидат поединечно.
(3) Времетраењето на единствениот психолошки
тест, односно тест батеријата е два часа.“
Член 9
Член 21 се менува и гласи:
„(1) Стручното мислење на ангажираното лиценцирано стручно лице од ставот (1) на овој член содржи
проценка дека кандидатот е:
- Соодветен за работното место за кое се избира;
или
- Несоодветен за работното место за кое се избира.
(2) Мислењето од спроведениот единствен психолошки тест, односно тест батерија се доставува до кандидатот и до органот за чиишто потреби се спроведува
огласот најдоцна два дена од денот на спроведениот
единствен психолошки тест, односно тест батерија.“
Член 10
Член 22 се менува и гласи:
„(1) Трошоците за спроведување на единствениот
психолошки тест, односно тест батеријата, кандидатот
ги уплатува на сметка на ангажираното лиценцираното
стручно лице до денот на спроведувањето на единствениот психолошки тест, односно тест батеријата.
(2) Доказот за извршената уплата, кандидатот го
презентира пред почетокот на спроведувањето на
единствениот психолошки тест, односно тест батеријата.
(3) На кандидатот кој нема да презентира доказ за
извршена уплата на надоместокот од ставот (1) на овој
член, нема да му биде дозволено полагање на единствениот психолошки тест, односно тест батеријата.“
Член 11
(1) Во член 23 во ставот (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка, се додаваат зборовите
„кое содржи:“ и се додаваат три нови алинеи, кои гласат:
„- Назив на работното место кое се огласува, звањето, организационата единица (одделение/сектор) во која е утврдено работното место, бројот на извршители и
посебните услови за работното место;
- Номинација на лица за претседател и член на Комисијата за селекција на државен службеник и нивни
заменици, при што се обезбедува начелото на соодветна и правична застапеност на грѓаните кои припаѓаат
на сите заедници;и
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- Рок за пријавување на интерниот оглас.“
(2) По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член се приложува:
- известувањето од Министерството за финансии,
односно Градоначалникот на општината, односно Градот Скопје за обезбедени финансиски средства за ново
вработување во тековната фискална година;
- извадок од Правилникот за систематизација на работните места со опис на работното место кое се огласува;
- потпишани изјави за обезбедување на тајност и
заштита на обработка на личните податоци како; и
- решение за овластување за вршење на обработка
на лични податоци од страна на органот каде што се
вработени.“
(3) Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:
„(3) Врз основа на барањето од став (1) на овој
член, од страна на Агенцијата се објавува интерен оглас кој содржи:
- основ за објавување на интерниот оглас;
- број на огласот (број/година);
- назив на органот за чии потреби се објавува;
- звање и работно место кое се огласува;
- број на извршители;
- посебни услови за работното место, како и условите утврдени во член 17-д од Законот за државните
службеници;
- почетокот и завршетокот на дневното и неделното
работно време;
- распоредот на работното време;
- паричниот нето износ на збирот од делот од основната плата со кој се вреднува степенот на образование и додатокот на плата за звање;
- рок за доставување на пријава за вработување;
- напомена дека условите наведени во огласот кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето;
- напомена дека ненавремените и некомплетно пополнетите пријави нема да се разгледуваат;
- напомена дека со уредните кандидати се спроведува интервју; и
- информација за начинот за пријавување.“
Член 12
Во член 24 ставот (2), се менува и гласи:
„(2) Пријавата од ставот (1) на овој член содржи:
1. Податоци за огласот:
- Број на интерен оглас;
- Назив на органот; и
- Реден број на работно место за кое се пријавува.
2. Податоци за кандидатот:
- Име;
- Презиме;
- Припадност на заедница;
- Датум на раѓање;
- Пол;
- ЕМБГ;
- Адреса на живеење (улица и број и место);
- Контакт адреса (улица и број и место);
- Контакт телефон (мобилен, фиксен);
- E-mail адреса.
3. Податоци за исполнување на посебните услови:
- Степен на образование или стекнати кредити според ЕКТС;

14 мај 2013

- Научна област или вид на образование;
- Насока на завршено образование;
- Држава на завршување на степенот на образование;
- Датум на дипломирање;
- Број на диплома;
- Назив на институцијата која ја издала дипломата;
- Просечна оценка за бараниот степен на образование;
- Датум и број на документот за нострификација (за
дипломи стекнати во странство);
- Најниска преодна оценка (за кандидатите кои го
завршиле образованието во странство);
- Највисока преодна оценка (за кандидатите кои го
завршиле образованието во странство);
- Податоци за вкупно работно искуство во струката;
- Назив на институција во која е стекнато работното
искуство во струката;
- Период во кој е стекнато работното искуство во
струката (од ден, месец, година до ден, месец, година);
- Други услови утврдени во актот за систематизација на работните места;
- Компјутерски вештини;
- Познавање странски јазици;
- Други податоци од интерес за работното место.
4. Податоци за оценувањето на државниот службеник во последната година пред објавување на интерниот оглас;
5. Податоци за времето кое државниот службеник
го поминал во непосредно пониско звање пред објавувањето на интерниот оглас;
6. Податоци за изречена дисциплинска мерка во период од 12 месеци пред објавувањето на интерниот оглас;
7. Изјава за потврда на веродостојноста на податоците содржани во пријавата, согласност за начинот на
известување на кандидатот и напомена дека внесувањето на лажни податоци во пријавата значи дисквалификување на кандидатот и
8. Датум на пријавување и потпис на кандидатот.“
Член 13
(1) Пријавата за вработување на државен службеник преку јавен оглас со упатство за пополнување се
заменува со нова Пријава за вработување на државен
службеник преку јавен оглас со упатство за пополнување, која е дадена во Прилог бр. 1 и е составен дел на
овој правилник.
(2) Пријавата за вработување на државен службеник преку интерен оглас со упатство за пополнување
се заменува со нова Пријава за вработување на државен службеник преку интерен оглас со упатство за пополнување, која е дадена во Прилог бр. 2 и е составен
дел на овој правилник.
(3) Во Програмата за полагање на испит за државен
службеник која е дадена во Прилог бр. 3 од овој правилник, областа IX се брише.
Член 14
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 14/2 - 1408/1
9 мај 2013 година
Скопје

Министер,
м-р Иво Ивановски, с.р.

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 95

Стр. 96 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 97

Стр. 98 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 99

Стр. 100 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 101

Стр. 102 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 103

Стр. 104 - Бр. 69

1494.
Врз основа на член 17-a став (5) од Законот за јавните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/10; 36/11; 6/12; 24/12 и 15/13), министерот за информатичко општество и администрација
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СЕЛЕКТИРАЊЕ
И ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
ПРЕКУ ЈАВЕН ОГЛАС
Член 1
(1) Во Правилникот за начинот на селектирање и
вработување на јавните службеници преку јавен оглас
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/11
и 182/11), во член 2 во ставот (1) точката на крајот од
реченицата се заменува со запирка, се додаваат зборовите: „кое содржи:“ и се додаваат четири нови алинеи,
кои гласат:
„- Назив на работното место кое се огласува, бројот
на извршители и посебните услови за работното место,
утврдени во актот за систематизација на работните
места;
- Номинација на лица за претседател и член на Комисијата за селекција на јавен службеник и нивни заменици, при што се обезбедува начелото на соодветна
и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на
сите заедници;
- Назнака во кои два дневни весника ќе биде објавен огласот (еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и еден од весниците што се издаваат на
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните
кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот
јазик) и
- Рок за пријавување на јавниот оглас.“
(2) По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Кон барањето за објавување на јавен оглас за
вработување на јавен службеник се приложува:
- изјава од раководното лице на институцијата, со
која се потврдува дека работното место, за кое се бара
објавување на јавен оглас е непополнето и утврдено како работно место со статус на јавен службеник;
- извадок од актот за систематизација на работните
места на институцијата, со опис на работните места за
кои се бара објавување на јавен оглас, заверен со потпис и печат на раководното лице на институцијата;
- потпишани изјави за обезбедување на тајност и
заштита на обработка на личните податоци, на членовите на комисијата за селекција на јавен службеник;
- решенија за овластување за вршење на обработка
на лични податоци на членовите на комисијата за селекција на јавен службеник од страна на институцијата
каде што се вработени;
- доказ за обезбедени финансиски средства за ново
вработување за тековната фискална година.“
(3) Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:
„(3) Јавниот оглас содржи:
- основ за објавување на јавниот оглас;
- број на јавниот оглас;
- назив на институцијата за чии потреби се објавува;
- работно место кое се огласува;
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- број на извршители;
- општи и посебни услови за работното место;
- почетокот и завршетокот на дневното и неделното
работно време;
- распоредот на работното време;
- паричниот нето износ на основната плата за работното место;
- напомена дека пријавите доставени преку пошта
треба да бидат примени во писарницата на Агенцијата
најдоцна до денот на завршување на рокот за пријавување на јавниот оглас;
- рок за доставување на пријава за вработување;
- напомена дека условите наведени во огласот кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето;
- напомена дека ненавремените и некомплетно пополнетите пријави нема да се разгледуваат;
- напомена дека со петте најуспешни кандидати за
секое работно место, односно извршител, се спроведува интервју најдоцна седум дена по полагање на испитот; и
- информација за начинот за пријавување.“
Член 2
Во член 3 став (2), се менува и гласи:
„(2) Пријавата од ставот (1) на овој член содржи:
1. Податоци за огласот:
- Број на јавниот оглас;
- Назив на институцијата; и
- Реден број на работно место за кое се пријавува.
2. Податоци за кандидатот:
- Име;
- Презиме;
- Припадност на заедница;
- Датум на раѓање;
- Пол;
- ЕМБГ;
- Адреса на живеење (улица и број и место);
- Контакт адреса (улица и број и место);
- Контакт телефон (мобилен, фиксен);и
- E-mail адреса.
3. Податоци за исполнување на општите услови:
- Државјанство на Република Македонија;
- Општа здравствена способност;
- Податоци за изречена казна со правосилна судска
пресуда за забрана за вршење на професија, дејност
или должност.
4. Податоци за исполнување на посебните услови:
- Степен на образование или стекнати кредити според ЕКТС;
- Научна област или вид на образование;
- Насока на завршено образование;
- Држава на завршување на степенот на образование;
- Датум на дипломирање;
- Број на диплома;
- Назив на институцијата која ја издала дипломата;
- Просечна оценка за бараниот степен на образование;
- Датум и број на документот за нострификација (за
дипломи стекнати во странство);
- Најниска преодна оценка (за кандидатите кои го
завршиле образованието во странство);
- Највисока преодна оценка (за кандидатите кои го
завршиле образованието во странство);
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- Податоци за вкупно работно искуство во струката;
- Назив на институција во која е стекнато работното
искуство во струката;
- Период во кој е стекнато работното искуство во
струката (од ден, месец, година до ден месец година);
- Други услови утврдени во актот за систематизација на работните места;
- Компјутерски вештини;
- Познавање странски јазици; и
- Други податоци од интерес за работното место.
5. Изјава за потврда на веродостојноста на податоците содржани во пријавата, согласност за начинот на
известување на кандидатот и напомена дека внесувањето на лажни податоци во пријавата значи дисквалификување на кандидатот
6. Датум на пријавување и потпис на кандидатот.“
Член 3
По членот 16 насловот „ПСИХОЛОШКИ ТЕСТ И
ТЕСТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ“ се брише.
Член 4
Член 17 се менува и гласи:
„(1) Комисијата спроведува структурирано интервју
кое се вреднува до 30 бодови“
(2) Структурираното интервју од ставот (1) на овој
член се спроведува во институцијата за чии потреби е
објавен јавниот оглас, најдоцна седум дена од денот на
завршувањето на испитот за јавен службеник.“
Член 5
По членот 17 се додава нов наслов, кој гласи:
„ЕДИНСТВЕН ПСИХОЛОШКИ ТЕСТ, ОДНОСНО
ТЕСТ БАТЕРИЈА“
Член 6
Член 18 се менува и гласи:
„Единствениот психолошки тест, односно тест батеријата се состои од 240 прашања, поделени во два
подтеста, и тоа:
- Психолошки тест; и
- Тест за интегритет; “
Член 7
Член 19 се менува и гласи:
(1) Ранг-листата на тројцата најуспешни кандидати
се доставува до раководното лице на институцијата и
до Агенцијата, а истата се објавува на интернет страницата на институцијата и Агенцијата, најдоцна три дена
од денот на спроведувањето на структурираното интервју.
(2) Ранг-листата од ставот (1) се доставува и до ангажираното лиценцирано стручно лице од независна
акредитирана професионална институција (во натамошниот текст: ангажираното лиценцирано стручно
лице) по електронски пат.
(3) Кандидатите од ставот (1) се информираат за
местото и времето на спроведувањето на единствениот
психолошки тест, односно тест батеријата од страна на
ангажираното лиценцирано стручно лице, по e-mail адреса или SMS порака, наредниот ден од добивањето на
ранг листата до ставот (1) на овој член.“

Бр. 69 - Стр. 105

Член 8
Член 20 се менува и гласи:
„(1) Единствениот психолошки тест, односно тест
батеријата, се спроведува од страна на ангажираното
лиценцирано стручно лице најдоцна два дена од денот
на известување на кандидатите.
(2) Единствен психолошки тест, односно тест батерија се спроведува електронски со тоа што на секој од
кандидатите му се обезбедува користење на корисничко име и лозинка, генерирани за секој кандидат поединечно.
(3) Времетраењето на единствениот психолошки
тест, односно тест батеријата е два часа.“
Член 9
Член 21 се менува и гласи:
„(1) Стручното мислење на ангажираното лиценцирано стручно лице содржи проценка дека кандидатот е:
- Соодветен за работното место за кое се избира;
или
- Несоодветен за работното место за кое се избира.
(2) Мислењето од спроведениот единствен психолошки тест, односно тест батерија се доставува до кандидатот и до инсититуцијата за чиишто потреби се
спроведува огласот најдоцна два дена од денот на
спроведениот единствен психолошки тест, односно
тест батерија. “
Член 10
Член 22 се менува и гласи:
„(1) Трошоците за спроведување на единствениот
психолошки тест, односно тест батеријата, кандидатот
ги уплатува на сметка на ангажираното лиценцираното
стручно лице до денот на спроведувањето на единствениот психолошки тест, односно тест батеријата.
(2) Доказот за извршената уплата, кандидатот го
презентира пред почетокот на спроведувањето на
единствениот психолошки тест, односно тест батеријата.
(3) На кандидатот кој нема да презентира доказ за
извршена уплата на надоместокот од ставот (1) на овој
член, нема да му биде дозволено полагање на единствениот психолошки тест, односно тест батеријата.“
Член 11
(1) Пријавата за вработување на јавен службеник
преку јавен оглас со упатство за пополнување се заменува со нова Пријава за вработување на јавен службеник преку јавен оглас со упатство за пополнување, која
е дадена во Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.
(2) Во Програмата за полагање на испит за јавен
службеник која е дадена во Прилог бр. 2 од овој правилник, областа IX се брише.
Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 14/2 - 1409/1
9 мај 2013 година
Скопје

Министер,
м-р Иво Ивановски, с.р.

Стр. 106 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 107

Стр. 108 - Бр. 69

14 мај 2013

14 мај 2013

Бр. 69 - Стр. 109

Стр. 110 - Бр. 69
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1495.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија на седницата одржана на ден 14.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД ТЕТОВО
1. За претседател на Основен суд Тетово е избран:
Ханиф Зендели - судија на Основен суд Скопје 2
Скопје
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.07 –1040/1
14 мај 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
_________

1496.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 13.5.2013 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Aбдулаќим Саљиу, судија на Врховниот суд на Република Македонија, со навршување на 64 години на
21.2.2013 година.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 13.5.2013 година.
Бр.07-1019/13
13 мај 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
___________

1497.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 13.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Бојчо Весов, судија на Основниот суд Велес, со навршување на 64 години на 30.3.2013 година.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 13.5.2013 година.
Бр.07-1020/13
13 мај 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
___________

1498.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 13.5.2013 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Миле Стоименовски, судија на Основниот суд Кратово, со навршување на 64 години на 10.4.2013 година.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 13.5.2013 година.
Бр.07-1021/13
13 мај 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
___________

1499.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 13.5.2013 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се констатира престанок на судиската функција на
Мирјана Стрезовска Вулгаракис, судија на Основниот
суд Скопје 2 Скопје, со навршување на 64 години на
22.4.2013 година.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 13.5.2013 година.
Бр.07-1022/13
13 мај 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

14 мај 2013
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1500.
Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 44 од Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006), објавува
ОГЛАС
- За избор на претседател на Управниот суд
Кандидатите за избор на претседател треба да ги
исполнуваат условите предвидени во член 45 и член
47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.
58/06) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“
бр.150/2010).
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со
потребната документација, во оригинал или заверена
фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет
на Република Македонија, ул„Вељко Влаховиќ“ б.б., во
рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен
весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот
совет на Република Mакедонија на следната адреса:
http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Бр.07-1016/1
13.05.2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
___________

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1501.
Комисијата за хартии од вредност Република Македонија врз основа на член 17 став 3 од Законот за инвестициони фондови („Службен весник на РМ“ бр.
12/2009, бр. 67/2010 и бр. 24/2011), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски
фондови Иново Статус АД Скопје број 03-36/1 од
27.3.2013 година, на седницата одржана на ден
24.4.2013 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ДАВА согласност на измените на Статутот на
Друштвото за управување со инвестициски фондови
Иново Статус АД Скопје.
2. Измените од точка 1 на ова решение се вршат врз
основа на Одлуката број 02-29/1 од 26.3.2013 година за
промена на седиштето на друштвото и одлуката број
02-30/1 од 26.3.2013 година за измена на Статутот на
Друштвото за управување со инвестициски фондови
Иново Статус АД Скопје.
3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за управување со
инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност на РМ да достави пречистен текст на Статутот на друштвото согласно предложените измени.
4. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во “Службен Весник на
Република Македонија“.
Број УП 1 08-15 Комисија за хартии од вредност
24 април 2013 година на Република Македонија
Скопје
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ
1502.
Врз основа на член 17 точка ж), членовите 62 и 66-б
став (11) од Законот за електронските комуникации
(„Службен весник на Република Македонија“ број
13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012,
59/2012, 123/2012 и 23/2013), Одлуката за давање согласност на почетниот износ на пазарната вредност на
радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 790-862 MHz и
1710-1880 MHz, („Службен весник на Република Македонија“ број 65/2013), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 13.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД
РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ 790-862
MHZ И 1710-1880 MHZ
Член 1
Во Одлуката за распишување на јавен тендер со јавно наддавање за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег
790-862 MHz и 1710-1880 MHz („Службен весник на
Република Македонија“ број 67/2013), во членот 4 зборовите: „од 1.9.2013 година до 31.8.2033 година“ се заменуваат со зборовите: „од 1.12.2013 година до
30.11.2033 година“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното
објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 0204-1950/5
13 мај 2013 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.
___________

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1503.
Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно член 9 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен
весник РМ“бр.150/07), на својата дваесет и петта седница одржана на 24.4.2013 година ја донесе следната
ОДЛУКА
I
На Стојче Миланов роден 1.5.1949 година, избран
на 05.12.2011 година за Јавен обвинител во Основното
јавното обвинителство Штип, без ограничување на траење на мандатот му се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за
старосна пензија.
II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос му
престанува заклучно со 31.5.2013 година.
СОР бр. 4/13
24 април 2013 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.
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1504.
Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно член 9 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен
весник РМ“ бр.150/07), на својата дваесет и шеста седница одржана на 9.5.2013 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
I
На Димитар Лазаревски роден 13.5.1949 година, избран на 14.4.2009 година за Јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Битола, без ограничување на
траење на мандатот му се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите
за старосна пензија.
II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос му
престанува заклучно со 31.5.2013 година.
СОР бр. 5/13
9 мај 2013 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1505.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11), и член 10, став 4 од Правилникот за повластени производители на електрична
енергија од обновливи извори на енергија („Службен
весник на Република Македонија“, бр.18/12,97/12 и
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштво за услужни дејности ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, на
ден 10.5.2013 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
УП1 бр.08 - 71/12 од 10.05.2012 година, на Друштвото
за услужни дејности ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, се продолжува до 10.06.2013 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во Службен весник на Република Македонија.
УП1 Бр. 08 - 71/12
10 мај 2013 година
Скопје

www.slvesnik.com.mk
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