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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1201.
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 ЈАВНИТЕ
ПАТИШТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 март 2012 година.
Бр. 07-1500/1
27 март 2012 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 ЈАВНИТЕ ПАТИШТА
Член 1
Во Законот за јавните патишта („Службен весник
на Република Македонија” број 84/2008, 52/2009,
114/2009, 124/10, 23/11 и 53/11), во членовите 1, 5, 11
став (1), 14 ставови (1), (4) и (8), 15 став (1) точки 8 и
12, 19 точки 5 и 7, 58 став (4), 61 ставови (1) и (2), 62-а
и 78 став (1) точка 13 по зборот „реконструкцијата” се
додава зборот „рехабилитацијата.”
Член 2
Во членот 7 по алинејата 10 се додава нова алинеја
11, која гласи:
„- клучка,”.
Член 3
Во членовите 8, 63 став (1) и 75 алинеја 1 по зборот
„реконструкцијата” се става запирка и се додава зборот
„рехабилитацијата”.
Член 4
Во членот 10 став (1) зборот “три” се заменува со
зборот “шест”.
Во ставот (2) зборот “три” се заменува со зборот
“шест”.
Ставот (3) се брише.
Член 5
Во членот 15 став (1) точка 9 по зборот „реконструкцијата” се става запирка и се додава зборот „рехабилитацијата”.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Изработка на проектната документација за изградба и реконструкција на државните патишта, покрај
Агенцијата може да врши и друг инвеститор по добие-

но позитивно мислење од Агенцијата, кој по изработката три примероци од ревидираната проектна документација доставува до Агенцијата.”
Ставот (4) станува став (5).
Член 6
По членот 21 се додаваат 21 нов член 21-а, 21-б, 21в, 21-г, 21-д, 21-ѓ, 21-е, 21-ж, 21-з,21-ѕ, 21-и, 21-ј, 21-к,
21-л, 21-љ, 21-м, 21-н,21-њ, 21-о, 21-п и 21-р, кои гласат:
“Член 21-а
(1) Вработените во Агенцијата кои вршат работи од
јавен интерес согласно со овој закон имаат статус на
јавни службеници.
(2) Вработените во Агенцијата кои вршат помошни
и технички работи немаат статус на јавни службеници
и во однос на нивните права, обврски и одговорности
од работниот однос се применуваат одредбите од Законот за работните односи.
Член 21-б
(1) Во Агенцијата за вршење на работи од јавен интерес може да се вработи лице кое ги исполнува општите и посебните услови утврдени со Законот за јавните службеници, како и другите услови пропишани со
актот за систематизација на работните места на Агенцијата.
(2) За пополнување на слободно работно место за
вршење на работи од јавен интерес во Агенцијата, директорот на Агенцијата донесува одлука за потреба од
вработување на јавен службеник.
(3) Со одлуката од ставот (2) на овој член се определува дали пополнувањето на слободното работно место се врши преку вработување на лице по пат на објавување на јавен оглас, објавување на интерен оглас,
распоредување од вработените јавни службеници или
преземање на јавен службеник од друга институција.
(4) Доколку пополнувањето на слободно работно
место се врши по пат на објавување на јавен оглас,
Агенцијата доставува барање до Агенцијата за администрација заради објавување на јавен оглас за вработување.
(5) Објавувањето на огласот од ставот (4) на овој
член и спроведување на постапката за избор се вршат
согласно со Законот за јавните службеници.
(6) Во случаите кога пополнувањето на слободното
работно место се врши по пат на објавување на интерен оглас, на веб страницата на Агенцијата се објавува
интерен оглас. Огласот содржи податоци за работното
место кое треба да се пополни, посебните услови утврдени во членовите 15 и 19 од Законот за јавните службеници, условите пропишани во актот за систематизација на работните места кои треба да ги исполнува јавниот службеник и рокот за пријавување.
Член 21-в
(1) Јавен службеник вработен во Агенцијата кој има
соодветно образование, потребно работно искуство во
струката и ги исполнува и другите услови утврдени во
актот за систематизација на работните места, по потреба на Агенцијата или по негово барање може да се рас-
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пореди на друго работно место согласно со актот за систематизација на работните места или да се преземе во
друга институција, ако за тоа има негова согласност и
согласност на одговорните лица во институциите.
(2) Вработен во Агенцијата кој нема статус на јавен
службеник, а има соодветно образование, потребно работно искуство и ги исполнува и другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места на
Агенцијата, по потреба или по негово барање, по претходно положен испит за јавен службеник може да биде
распореден на работно место со соодветно звање во
Агенцијата и да се стекне со статус на јавен службеник.
(3) Лицата кои за прв пат се вработуваат во Агенцијата за вршење на работи од јавен интерес и лицата кои
се вработуваат на повисоко работно место од претходното во Агенцијата, задолжително извршуваат пробна
работа. Пробната работа за избраниот кандидат за јавен службеник со високо образование трае 12 месеци, а
за избраниот кандидат со средно образование и лицето
кое се вработува на повисоко работно место од претходното, пробната работа трае шест месеци.
(4) За начинот на вршење на пробната работа и вработувањето на избраните лица од ставот (3) на овој
член се применуваат одредбите од членот 21-в од Законот за јавните службеници.
Член 21-г
Јавниот службеник во Агенцијата лично е одговорен за вршењето на работите и работните задачи од работното место.
Член 21-д
(1) Секој јавен службеник и друго лице, во согласност со закон, има право да поднесе иницијатива за покренување на дисциплинска постапка против јавен
службеник во Агенцијата која треба да биде образложена.
(2) Предлог за покренување на дисциплинска постапка против јавниот службеник поднесува непосредно претпоставениот јавен службеник, односно раководниот службеник или директорот на Агенцијата.
Член 21-ѓ
(1) Предлог за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност по правило ги содржи следниве елементи:
- лично име на јавниот службеник за кого се поднесува предлогот за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност,
- работно место на кое е распореден јавниот службеник за кого се поднесува предлогот,
- опис на дејствието/та со кое е извршено кршење
на работниот ред и дисциплина или неисполнување на
работните обврски,
- наведување на квалификација на дејствието/та од
ставот (1) алинеја 3 на овој член со конкретно наведување дали тоа според оцена претставува полесно, односно потешко кршење на работниот ред и дисциплина
или неисполнување на работните обврски,
- време, начин и место на вршење на дејствието со
кое е извршено кршењето на работниот ред и дисциплина и неисполнување на работните обврски,
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- последици што настанале на работниот ред и дисциплина и неисполнување на работните обврски,
- наведување на доказ/и од кои се потврдува таквото однесување, односно доказ што е во прилог на фактот дека е извршено комплетно дејствие (службена
белешка, писмен извештај, информација, пријави, изјави од сведоци и слично),
- наведување на лично име на лице кое може да биде повикано во својство на сведок,
- податок дали јавниот службеник за кого се поднесува предлогот дотогаш одговарал за кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски во Агенцијата и
- податок во врска со претходни наградувања на
јавниот службеник.
(2) Во прилог на предлогот од ставот (1) на овој
член се доставуваат доказите што се наведени во истиот и други документи што според оцена на предлагачот
се од значење за конкретниот случај.
Член 21-е
(1) Директорот на Агенцијата формира комисија за
водење на дисциплинска постапка за дисциплински
престап во рок од осум дена од денот на поднесувањето на предлогот за покренување на дисциплинска постапка.
(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составена од три члена и тоа еден раководен јавен службеник
и двајца јавни службеници од кои еден со звање од
истата група на звање, како и јавниот службеник против кого се води дисциплинската постапка. Членовите
на Комисијата имаат заменици.
(3) Претседателот на комисијата е од редот на раководните државни службеници.
(4) Комисијата од ставот (1) на овој член, по спроведената дисциплинска постапка, му предлага соодветна дисциплинска мерка на директорот.
(5) Ако комисијата од ставот (1) на овој член утврди дека јавниот службеник не е одговорен или не се
исполнети условите за донесување на решенија за
изрекување на дисциплинска мерка му предлага на директорот да го отфрли предлогот, односно да ја запре
постапката.
Член 21-ж
(1) Дисциплинските мерки против јавниот службеник ги изрекува директорот, а по претходен писмен извештај од непосредно претпоставениот јавен службеник.
(2) Пред изрекување на дисциплинската мерка јавниот службеник се известува писмено за наводите на
извештајот од ставот (1) на овој член што постојат против него и истиот има право да даде устен или писмен
одговор во рок кој не може да биде пократок од осум
дена.
(3) Доколку јавниот службеник не сака да го прими
известувањето за наводите на извештајот од ставот (1)
на овој член во рок од три дена, истото ќе биде објавено на огласната табла во седиштето на Агенцијата.
(4) Директорот на Агенцијата во рок од 60 дена од
денот на започнувањето на постапката донесува решение за изрекување на дисциплинска мерка.

30 март 2012

Член 21-з
Против решението за изрекување на дисциплинска
мерка, јавниот службеник во Агенцијата има право на
жалба во рок од осум дена до Агенцијата за администрација.
Член 21-ѕ
(1) Јавниот службеник во Агенцијата е одговорен за
штетата која на работа или во врска со работата намерно или од крајна небрежност ја предизвикал на Агенцијата.
(2) Директорот на Агенцијата формира комисија за
утврдување на материјална одговорност на јавниот
службеник.
(3) Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од претседател и двајца члена од кои еден е јавен
службеник, а еден е претставник на синдикатот и нивни заменици. Претседателот на комисијата е раководен
јавен службеник или јавен службеник кој не е со пониско звање од звањето на јавниот службеник против кој
се води постапка за материјалната одговорност.
(4) Комисијата од ставот (2) на овој член ја утврдува
материјалната одговорност за постоење на сторена материјална штета, нејзината висина и начинот на сторување, кој ја предизвикал штетата и кој ќе ја надомести.
(5) Комисијата од ставот (2) на овој член за утврдената фактичка состојба поднесува извештај врз основа
на кој директорот на Агенцијата донесува решение за
надоместок на штета.
Член 21-и
Предлог за покренување на постапка за утврдување
на материјална одговорност против јавниот службеник
во Агенцијата поднесува непосредно претпоставениот
јавен службеник, односно раководниот службеник или
директорот на Агенцијата.
Член 21-ј
Против решението од членот 21-ј став (5) од овој
закон јавниот службеник има право да изјави жалба до
Агенцијата за администрација во рок од осум дена од
денот на врачувањето на решението.
Член 21-к
Јавниот службеник во Агенцијата врз основа на
континуирано следење на работењето се оценува од непосредно претпоставениот раководен јавен службеник.
Член 21-л
Оценувањето на јавниот службеник во Агенцијата
се врши со цел да се добие реална слика за стручноста,
квалитетот, ефикасноста и ефективноста во извршувањето на работи од јавен интерес утврдени со закон.
Член 21-љ
Оценувањето на јавниот службеник се врши врз основа на податоците за резултатите од работата и личните квалитети имајќи ги предвид податоците за обуките, наградите, дисциплинските мерки и отсуствата во
претходна година.
Член 21-м
При оценување на резултатите од работата се врши
оценување на познавање и примена на прописите и
практиките, остварување на работните цели, навремено
извршување на работата, квалитетно извршување на
работата и организирање на работата.
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Член 21-н
При оценување на личните квалитети се врши оценување на креативност, иницијативност и заинтересираност на работата, способност за тимска работа, способност за работа под притисок и комуникациски вештини.
Член 21-њ
Оценувањето се врши на објективен и непристрасен
начин, без влијание и притисок од непосредни претпоставени и раководни јавни службеници врз оценувачот.
Член 21-о
Оценувањето се врши како шестмесечен континуиран процес на вреднување на резултатите од работата и
личните квалитети на оценуваниот, кој опфаќа:
- утврдување на работни цели и активности,
- следење и прибирање на податоците во работењето на јавниот службеник,
- давање инструкции и совети за подобрување на
работењето и
- интервју со јавниот службеник.
Член 21-п
(1) Оценувачот во текот на периодот на оценување,
постојано ја следи работата на јавниот службеник во
Агенцијата и прибира податоци што се од суштествено
значење за оценувањето.
(2) Следењето и прибирањето на податоците подразбира проверка и евидентирање на квалитетот и
квантитетот во остварување на работните задачи.
(3) При следењето на работата, оценувачот постојано го мотивира јавниот службеник во Агенцијата и му
дава инструкции и совети за подобрување на работењето, му укажува на конкретни детали во работата, на постапките што водат кон успешно работење и на недостатоците во неговото работење.
Член 21-р
При оценувањето на работата на јавниот службеник
во Агенцијата се применува образецот за оценување
на јавниот службеник пропишан согласно со Законот
за јавните службеници.”
Член 7
Во членот 26 по ставот (2) се додава нов став (3),
кој гласи:
„(3) Под рехабилитација на јавен пат, во смисла на
овој закон, се подразбира подобрување и зајакнување
на коловозната конструкција и објектите на патот (нивелетата, одводнувањето, сообраќајната сигнализација
и друго), а во рамките на постоечкиот пат односно
траса на патот.”
Ставот (3) станува став (4).
Член 8
Во членот 38 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
“(2) Република Македонија и правното лице на кое
врз основа на договор му се отстапени работите за одржување на јавните патишта и улици не одговара за
штетата што ќе им биде причинета на корисниците на
јавните патишта и улици поради удар со возилото во
животни, доколку корисникот на патот нема билет за
платена патарина - фискална сметка, а согласно со ран-
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гот на патот задолжително е плаќање патарина или доколку возилото не е регистрирано или доколку возачот
кој го управувал возилото не поседува возачка дозвола.”
Член 9
Во членот 45 став (2) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите:
„како и условите за нивното отстранување.”

си:

Член 10
Во членот 46-а став (2) алинејата 5 се менува и гла-

„- доказ за одобрен урбанистички проект или за
одобрена урбанистичка планска документација”.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Одобрението ќе биде издадено по доставен доказ за платен надоместок за издавање на одобрение за
изградба на пристапен пат.”
Член 11
Во членот 60 ставот (1) се менува и гласи:
„Средствата од надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила што
имателите на моторни возила го плаќаат при регистрацијата на возилото, станиците за технички преглед на
возила во рок од десет дена се должни од собраните
средствата 99% да трансферираат на потсметка на
Агенцијата, во рамките на единствената трезорска сметка, а 1% да трансферираат на сметка на Републичкиот
совет за безбедност на патиштата.”
Ставот (3) се менува и гласи:
“Од вкупните трансферирани средства на Агенцијата, а остварени по основ на надоместокот од ставот (1)
на овој член, 50% се приход на Агенцијата и се користат за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта, а 50% се распределуваат на општините, односно на градот Скопје
за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици согласно со годишната програма за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на општинските патишта и улици.”
Член 12
По членот 65 се додава нов член 65-а, кој гласи:
“Член 65-а
(1) Возилото што е направено со него да управува
лице чии екстремитети суштествени за управување со
возилото се оштетени, на барање на тоа лице може да
биде обележано со посебен знак.
(2) Посебниот знак од ставот (1) на овој член го
изработуваат и издаваат техничките станици овластени
за регистрација на моторни возила.
(3) Формата и содржината на посебниот знак од
ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за
транспорт и врски.”
Член 13
Во членот 66 ставот (3) се менува и гласи:
„Во возилата на лицата од ставот (2) на овој член
треба да има членски книшки издадени од надлежните
здруженија, потпишани и заверени од страна на Агенцијата со која се потврдува нивното ослободување од
плаќање патарина.”

30 март 2012

Член 14
Во членот 66-д став 1 зборовите: “а ќе го уплатуваат” се заменуваат со зборовите: “а во рок до три дена
се должни да го уплатат”.
Член 15
По членот 66-ж се додава нов член 66-з, кој гласи:
„Член 66-з
(1) Заради итно оспособување на патот за сообраќај, односно отстранување на тешки товарни возила
при сообраќајна незгода, доколку правното лице од
членот 64 став (4) од овој закон не располага со возила
или механизација за да може да го оспособи патот за
сообраќај, во тој случај за постапување и оспособување
на патот за сообраќај, односно отстранување од патот
на тешки товарни возила при сообраќајна незгода е
должно правното лице надлежно за одржување на јавните патишта согласно со овој закон, односно правното
лице на кое со договор му е отстапено да ги одржува
јавните патишта.
(2) Доколку правните лица од ставот (1) на овој
член не располагаат со потребните возила или механизација за оспособување на патот за сообраќај во тој
случај потребните активности може да ги спроведе Дирекцијата за заштита и спасување или Центарот за
управување со кризи или друго правно лице кое располага со соодветни возила и механизација.
(3) Трошоците за реализација на активностите од
ставовите (1) и (2) на овој член се на товар на сопственикот на возилото со кое е сторена сообраќајната незгода.”
Член 16
Во членот 69 по точката 10 се додава нова точка 11,
која гласи:
“11) вршат надзор и контрола на наплатата на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторни и
приклучни возила и надоместокот за техничка помош
на патиштата;”.
Точката 11 станува точка 12.
Член 17
Во членот 77 став (1) по точката 2 се додава нова
точка 3, која гласи:
“3) не врши уплата на средствата согласно со
одредбите од членовите 60 и 66-д од овој закон.”
Член 18
Во членот 79 став (3) бројот “10” се брише.
Член 19
Во членот 80 став (2) по зборовите: “За прекршоците од” се додаваат зборовите: “членот 78”, а по зборовите: “државниот комунален инспектор” се става запирка и се додаваат зборовите: “инспекторот за патишта”.
Во ставот (4) зборовите: „како и за прекршокот од
членот 79 став (1) точка 10)” се бришат.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) За прекршокот од членот 79 став (1) точка 10
од овој закон инспекторите за патишта и униформираниот полициски службеник можат на самото место да
му изречат глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност на физичко лице при што на сторителот на
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прекршокот ќе му врачат покана за плаќање на глобата
во рок од осум дена од денот на врачувањето на поканата.”
Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (6), (7) и
(8).
Член 20
Статутот и актот за систематизација на работните
места на Агенцијата ќе се усогласат со одредбите на
овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 21
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од членот 20 ставови (2)
и (3) од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (“Службен весник на Република Македонија”
број 54/2007, 86/2008, 98/2008, 64/2009, 161/2009, 36/11
и 51/11).
Член 22
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
LIGJIT PËR RRUGË PUBLIKE
Neni 1
Në Ligjin për rruge publike ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 84/2008, 52/2009, 114/2009,
124/10, 23/11 dhe 53/11) në nenet 1, 5, 11 paragrafi (1), 14
paragrafet (1), (4) dhe (8), 15 paragrafi (1) pikat 8 dhe 12,
19 pikat 5 dhe 7, 58 paragrafi (4), 61 paragrafet (1) dhe (2),
62-а dhe 78 paragrafi (1) pika 13 pas fjales "rikonstruktim"
shtohet fjala "rehabilitim".
Neni 2
Në nenin 7 pas alinese 10 shtohet aline e re 11, si vijon:
"- nyja,".
Neni 3
Në nenet 8, 63 paragrafi (1) dhe 75 alineja 1 pas fjales
"rikonstruktim" vihet presje dhe shtohet fjala "rehabilitim."
Neni 4
Në nenin 10 paragrafi (1) fjala "tre" zevendesohet me
fjalen "gjashte".
Në paragrafin (2) fjala "tre" zevendesohet me fjalen
"gjashte".
Paragrafi (3) shlyhet.
Neni 5
Në nenin 15 paragrafi (1) pika 9 pas fjales "rikonstruktimin" vihet presje dhe shtohet fjala "rehabilitimin."
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:
"(4) Hartim të dokumentacionit të projektit për ndertim
dhe rikonstruktim të rrugeve shteterore, krahas Agjencise
mund të kryeje edhe investitori tjeter pas marrjes së mendimit pozitiv nga Agjencia, i cili pas hartimit, tre ekzemplare
nga dokumentacioni i reviduar të projektit i dorezon në Agjenci."
Paragrafi (4) behet paragraf (5).
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Neni 6
Pas nenit 21 shtohen 21 nene të reja 21-а, 21-b, 21-v,
21-g, 21-d, 21-gj, 21-е, 21-zh, 21-z, 21-x, 21-i, 21-ј, 21-k,
21-ll, 21-l, 21-m, 21-n, 21-nj, 21-o, 21-p dhe 21-r, si vijojne:
"Neni 21-a
(1) Të punesuarit në Agjenci, që kryejne pune me interes publik në pajtim me kete ligj kane status të nepunesve
publike.
(2) Të punesuarit në Agjenci, që kryejne pune ndihmese dhe teknike nuk kane status të nepunesve publike dhe
lidhur me të drejtat, detyrat dhe pergjegjesite e tyre nga
marredhenia e punes, zbatohen dispozitat e Ligjit për marredhenie pune.
Neni 21-b
(1) Në Agjenci, për kryerje të puneve me interes publik
mund të punesohet personi që i ploteson kushtet e pergjithshme dhe të vecanta të percaktuara me Ligjin për nepunes publike, si dhe kushtet tjera të percaktuara me aktin për
sistematizimin e vendeve të punes në Agjenci.
(2) Për plotesimin e vendit të lire të punes për kryerje të
puneve me interes publik në Agjenci, drejtori i Agjencise
miraton vendim për nevojen e punesimit të nepunesit publik.
(3) Me vendimin nga paragrafi (2) i ketij neni, percaktohet nese plotesimi i vendit të lire të punes behet me punesim të personit nepermjet shpalljes së konkursit publik,
shpalljes së konkursit intern, sistemimit të nepunesve publike të punesuar apo marrjes së nepunesit publik nga institucion tjeter.
(4) Nese plotesimi i vendit të lire të punes behet nepermjet shpalljes së konkursit publik, Agjencia dorezon
kerkese në Agjencine e Administrates për shpallje të konkursit publik për punesim.
(5) Shpallja e konkursit nga paragrafi (4) i ketij neni
dhe zbatimi i procedures për zgjedhje behen në pajtim me
Ligjin për nepunes publike.
(6) Në rastet kur plotesimi i vendit të lire të punes behet
nepermjet shpalljes së konkursit intern, në ueb faqen e Agjencise shpallet konkurs intern. Konkursi permban të dhena
për vendin e punes që duhet të plotesohet, kushtet e vecanta të percaktuara në nenet 15 dhe 19 të Ligjit për nepunes
publike, kushtet e percaktuara në aktin për sistematizimin e
vendeve të punes që duhet t'i plotesoje nepunesi publik dhe
afatin e paraqitjes.
Neni 21-v
(1) Nepunesi publik i punesuar në Agjenci, që ka arsimim perkates, pervoje të nevojshme të punes në profesion
dhe i ploteson edhe kushtet tjera të percaktuara në aktin për
sistematizim të vendeve të punes, sipas nevojes së Agjencise apo me kerkese të tij mund të sistemohet në vend tjeter
të punes në pajtim me aktin për sistematizimin e vendeve
të punes, apo të merret në institucion tjeter nese për kete ka
pelqim të tij dhe pelqim të personave pergjegjes të institucioneve.
(2) I punesuari në Agjenci, që nuk ka status të nepunesit publik, e që ka arsimim perkates, pervoje të nevojshme
të punes dhe i ploteson edhe kushtet tjera të percaktuara në
aktin për sistematizim të vendeve të punes, sipas nevojes
apo me kerkese të tij, pas provimit të dhene paraprakisht
për nepunes publik mund të sistemohet në vend pune me titull perkates në Agjenci dhe ta marre statusin e nepunesit
publik.
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(3) Personat që për here të pare punesohen në Agjenci,
për kryerje të puneve me interes publik dhe personat që punesohen në vend më të larte pune nga ai paraprak në Agjenci, detyrimisht kryejne pune provuese. Puna provuese
për kandidatin e zgjedhur për nepunes publik me arsimim
të larte zgjat 12 muaj, kurse për kandidatin e zgjedhur me
arsimim të mesem dhe personin që punesohet në vend më
të larte pune nga ai paraprak, puna provuese zgjat gjashte
muaj.
(4) Për menyren e kryerjes së punes provuese dhe punesimin e personave të zgjedhur nga paragrafi (3) i ketij
neni, zbatohen dispozitat e nenit 21-v të Ligjit për nepunes
publike.
Neni 21-g
Nepunesi publik në Agjenci personalisht eshte pergjegjes për kryerjen e puneve dhe detyrave të punes nga vendi i
punes.
Neni 21-d
(1) Çdo nepunes publik dhe person tjeter, në pajtim me
ligjin, ka të drejte të parashtroje iniciative për ngritje të
procedures disiplinore kunder nepunesit publik në Agjenci,
e cila duhet të jete e arsyetuar.
(2) Propozim për ngritje të procedures disiplinore kunder nepunesit publik parashtron nepunesi publik epror i
drejtperdrejte, perkatesisht nepunesi udheheqes apo drejtori
i Agjencise.
Neni 21-gj
(1) Propozimi për ngritje të procedures për konstatim të
pergjegjesise disiplinore sipas rregulles i permban elementet si vijojne:
- emrin personal të nepunesit publik për të cilin parashtrohet propozimi për ngritje të procedures për konstatim të
pergjegjesise disiplinore,
- vendin e punes në të cilin eshte sistemuar nepunesi
publik për të cilin parashtrohet propozimi,
- pershkrimin e veprimit/eve me të cilin eshte bere
shkelja e rendit të punes dhe disiplines apo mospermbushja
e detyrave të punes,
- theksimin e kualifikimit të veprimit/eve nga alineja 3
e paragrafit (1) të ketij neni me theksim konkret nese kjo
sipas vleresimit paraqet shkelje më të lehte, perkatesisht
më të rende të rendit të punes dhe disiplines apo mospermbushje të detyrave të punes,
- kohen, menyren dhe vendin e kryerjes së veprimit me
të cilin behet shkelja e rendit të punes dhe disiplines dhe
mospermbushja e detyrave të punes;
- pasojat që kane ndodhur në rendin e punes dhe disiplinen dhe mosplotesimin e detyrave të punes,
- theksimin e deshmise/ve nga të cilat vertetohet sjellja
e tille, perkatesisht deshmise që eshte në dobi të faktit se
eshte kryer veprim i kompletuar (shenim zyrtar, raport me
shkrim, informate, fleteparaqitje, deklarata të deshmitareve
e të ngjashme),
- theksimin e emrit personal të personit që mund të thirret në cilesi të deshmitarit,
- të dhena nese nepunesi publik për të cilin parashtrohet
propozimi deri atehere eshte pergjigjur për shkelje të rendit
të punes dhe disiplines apo mospermbushje të detyrave të
punes në Agjenci dhe
- të dhene lidhur me shperblimet paraprake të nepunesit
publik.
(2) Në shtojce të propozimit nga paragrafi (1) i ketij neni, dorezohen deshmite që jane theksuar në të dhe dokumentet tjera që sipas vleresimit të propozuesit jane me rendesi për rastin konkret.
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Neni 21-e
(1) Drejtori i Agjencise formon komision për udheheqje të procedures disiplinore për shkelje disiplinore në afat
prej tete ditesh nga dita e parashtrimit të propozimit për
ngritje të procedures disiplinore.
(2) Komisioni nga paragrafi (1) i ketij neni perbehet
nga tre anetare, edhe atë një nepunes publik udheheqes dhe
dy nepunes publike prej të cileve njeri me titull nga grupi i
njejte i titullit si nepunesi publik kunder të cilit udhehiqet
procedura disiplinore. Anetaret e Komisionit kane zevendes.
(3) Kryetari i komisionit eshte nga radhet e nepunesve
shteterore udheheqes.
(4) Komisioni nga paragrafi (1) i ketij neni, pas procedures së zbatuar disiplinore, drejtorit i propozon mase disiplinore perkatese.
(5) Nese komisioni nga paragrafi (1) i ketij neni konstaton se nepunesi publik nuk eshte pergjegjes apo nuk jane
permbushur kushtet për miratim të aktvendimeve për
shqiptim të mases disiplinore, i propozon drejtorit që ta
hedh poshte propozimin, perkatesisht ta nderpreje proceduren.
Neni 21-zh
(1) Masat disiplinore kunder nepunesit publik i shqipton drejtori, pas raportit paraprak me shkrim nga nepunesi
publik epror i drejtperdrejte.
(2) Para shqiptimit të mases disiplinore nepunesi publik
njoftohet me shkrim për konstatimet e raportit nga paragrafi (1) i ketij neni, që ekzistojne kunder tij dhe ai ka të drejte
të jape pergjigje me goje apo me shkrim në afat që nuk
mund të jete më i shkurter se tete dite.
(3) Nese nepunesi publik nuk deshiron ta pranoje njoftimin për konstatimet e raportit nga paragrafi (1) i ketij neni në afat prej tri ditesh, i njejti do të shpallet në tabelen e
shpalljeve në seline e Agjencise.
(4) Drejtori i Agjencise në afat prej 60 ditesh nga dita e
fillimit të procedures miraton aktvendim për shqiptim të
mases disiplinore.
Neni 21-z
Kunder aktvendimit për shqiptim të mases disiplinore,
nepunesi publik në Agjenci ka të drejte ankese, në afat prej
tete ditesh në Agjencine e Administrates.
Neni 21-x
(1) Nepunesi publik në Agjenci, eshte pergjegjes për
demin që në pune apo lidhur me punen qellimisht apo nga
pakujdesia e skajshme, ia shkakton Agjencise.
(2) Drejtori i Agjencise formon komision për konstatim
të pergjegjesise materiale për nepunesin publik.
(3) Komisioni nga paragrafi (2) i ketij neni perbehet
nga kryetari dhe dy anetare nga të cilet njeri eshte nepunes
publik, kurse tjetri eshte perfaqesues i sindikates dhe zevendesit e tyre. Kryetari i komisionit eshte nepunes publik
udheheqes apo nepunes publik që nuk eshte me titull më të
ulet se titulli i nepunesit publik kunder të cilit udhehiqet
procedura për pergjegjesi materiale.
(4) Komisioni nga paragrafi (2) i ketij neni e konstaton
pergjegjesine materiale për ekzistim të demit të shkaktuar
material, lartesine e tij dhe menyren e shkaktimit, kush e ka
shkaktuar demin dhe kush do ta kompensoje.
(5) Komisioni nga paragrafi (2) i ketij neni për gjendjen
e konstatuar faktike parashtron raport, në baze të të cilit
drejtori i Agjencise miraton aktvendim për kompensim të
demit.
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Neni 21-i
Propozim për ngritje të procedures për konstatim të
pergjegjesise materiale kunder nepunesit publik në Agjenci, parashtron nepunesi publik epror i drejtperdrejte, perkatesisht nepunesi udheheqes apo drejtori i Agjencise.

(3) Gjate ndjekjes së punes, vleresuesi vazhdimisht e
motivon nepunesin publik në Agjenci dhe i jep instruksione dhe keshilla për permiresim të punes, i sugjeron për hollesi konkrete në pune, për procedura që shpien në pune të
suksesshme dhe për mangesite në punen e tij.

Neni 21-j
Kunder aktvendimit nga neni 21-j paragrafi (5) i ketij
ligji, nepunesi publik ka të drejte të parashtroje ankese në
Agjencine e Administrates në afat prej tete ditesh nga dita
e dorezimit të aktvendimit.

Neni 21-r
Gjate vleresimit të punes së nepunesit publik në Agjenci, aplikohet formulari për vleresim të nepunesit publik i
percaktuar në pajtim me Ligjin për nepunes publike."

Neni 21-k
Nepunesi publik në Agjenci, në baze të ndjekjes së
vazhdueshme të punes vleresohet nga nepunesi publik udheheqes epror i drejtperdrejte.
Neni 21-ll
Vleresimi i nepunesit publik në Agjenci, behet me qellim që të fitohet pasqyre reale për profesionalizmin, kualitetin, efikasitetin dhe efektivitetin në kryerjen e puneve me
interes publik të percaktuara me ligj.
Neni 21-l
Vleresimi i nepunesit publik behet në baze të të dhenave për rezultatet e punes dhe kualitetet personale duke i pasur parasysh të dhenat për trajnimet, shperblimet, masat disiplinore dhe mungesat në vitin paraprak.
Neni 21-m
Gjate vleresimit të rezultateve të punes, behet vleresimi
i njohjes dhe zbatimit të rregullave dhe praktikave, realizimi i qellimeve të punes, kryerja me kohe e punes, kryerja
cilesore e punes dhe organizimi i punes.
Neni 21-n
Gjate vleresimit të kualiteteve personale behet vleresimi i kreativitetit, iniciatives dhe interesimit për pune, aftesise për pune ekipore, aftesise për pune nën presion dhe
shkathtesive komunikative.
Neni 21-nj
Vleresimi behet në menyre objektive dhe të paanshme,
pa ndikim dhe presion të nepunesve publike eprore të drejtperdrejte dhe udheheqes mbi vleresuesin.
Neni 21-o
Vleresimi kryhet si proces i vazhdueshem gjashtemujor
i vleresimit të rezultateve të punes dhe kualiteteve personale të të vleresuarit, që i perfshin:
- percaktimin e qellimeve të punes dhe aktiviteteve,
- ndjekjen dhe grumbullimn e të dhenave në punen e
nepunesit publik,
- dhenien e instruksioneve dhe keshillave për permiresim të punes dhe
- intervisten me nepunesin publik.
Neni 21-p
(1) Vleresuesi gjate periudhes së vleresimit, vazhdimisht e ndjek punen e nepunesit publik në Agjenci dhe
grumbullon të dhena që jane me rendesi thelbesore për vleresimin.
(2) Ndjekja dhe grumbullimi i të dhenave nenkupton
kontroll dhe evidentim të kualitetit dhe kuantitetit në realizimin e detyrave të punes.

Neni 7
Në nenin 26 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3),
si vijon:
"(3) Me rehabilitim të rruges publike, sipas ketij ligji
nenkuptohet permiresimi dhe perforcimi i konstruksionit të
vijes rrugore dhe objekteve në rruge (niveli, largimi i ujerave, sinjalizimi i komunikacionit etj.), në kuader të rruges
ekzistuese, perkatesisht trases rrugore."
Paragrafi (3) behet paragraf (4).
Neni 8
Në nenin 38 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
si vijon:
"(2) Republika e Maqedonise dhe personi juridik të cilit
në baze të marreveshjes i ngarkohen punet për mirembajtje
të rrugeve dhe rrugicave publike, nuk pergjigjen për demin
që do t'u shkaktohet shfrytezuesve të rrugeve dhe rrugicave
publike për shkak të ndeshjes së automjetit në kafshe, nese
shfrytezuesi i rruges nuk ka bilete për takse rrugore të paguar - llogari fiskale, ndersa sipas rangut të rruges detyrimisht paguhet takse rrugore ose nese automjeti nuk eshte i
regjistruar ose nese shoferi që e drejton automjetin nuk posedon patente shoferi."
Neni 9
Në nenin 45 paragrafi (2) pika në fund të fjalise zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "si dhe kushtet për
menjanimin e tyre."
Neni 10
Në nenin 46-a paragrafi (2) alineja 5 ndryshohet si vijon:
"- deshmi për projektin e miratuar urbanistik ose për
dokumentacionin e miratuar të planit urbanistik".
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
"(3) Leja do të leshohet pas deshmise së dorezuar për
kompensimin e paguar për leshimin e lejes për ndertim të
rruges lidhese."
Neni 11
Neni 60 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Mjetet e kompensimit për shfrytezimin e rrugeve publike për automjetet dhe automjetet me rimorkio që poseduesit e automjeteve i paguajne gjate regjistrimit të automjetit, stacionet për kontroll teknik të automjeteve në afat prej
dhjete ditesh, detyrohen që 99 % nga mjetet e grumbulluara t’i transferojne në nenllogarine e Agjencise, në kuader të
llogarise unike të thesarit, ndersa 1% të mjeteve t'i transferojne në llogarine e Keshillit Republikan për Sigurine e
Rrugeve."
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Nga mjetet e pergjithshme të transferuara në Agjenci,
e të realizuara në baze të kompensimit nga paragrafi (1) i
ketij neni, 50% jane të hyra të Agjencise dhe shfrytezohen
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për ndertim, rikonstruktim, rehabilitim, mirembajtje dhe
mbrojtje të rrugeve shteterore, ndersa 50% u ndahen komunave, perkatesisht qytetit të Shkupit për ndertim, rikonstruktim, rehabilitim, mirembajtje dhe mbrojtje të rrugeve dhe
rrugicave komunale në pajtim me programin vjetor për
ndertim, rikonstruktim, mirembajtje dhe mbrojtje të rrugeve dhe rrugicave komunale."
Neni 12
Pas nenit 65 shtohet nen i ri 65-a, si vijon:
"Neni 65-a
(1) Automjeti i konstruktuar që ta drejtoje personi ekstremitetet kryesore të të cilit për drejtimin e automjetit jane të demtuara, me kerkese të atij personi mund të shenohet me shenje të posacme.
(2) Shenjen e posacme nga paragrafi (1) i ketij neni, e
perpunojne dhe leshojne stacionet teknike të autorizuara
për regjistrimin e automjeteve.
(3) Formen dhe permbajtjen e shenjes së posacme nga
paragrafi (1) i ketij neni, i percakton ministri i Transportit
dhe Lidhjeve."
Neni 13
Në nenin 66 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Në automjetet e personave nga paragrafi (2) i ketij neni, duhet të kete libreza anetaresie të leshuara nga shoqatat
kompetente, të nenshkruara dhe të verifikuara nga Agjencia me të cilen vertetohet lirimi i tyre nga pagesa e takses
rrugore."
Neni 14
Në nenin 66-d paragrafi 1 fjalet: "e do ta paguajne" zevendesohen me fjalet: "e në afat prej tri ditesh detyrohen ta
paguajne".
Neni 15
Pas nenit 66-zh shtohet nen i ri 66-z, si vijon:
"Neni 66-z
(1) Për shkak të pershtatjes urgjente të rruges për komunikacion, perkatesisht largimit të automjeteve të renda
ngarkuese gjate fatkeqesise së komunikacionit, nese personi juridik nga neni 64 paragrafi (4) i ketij ligji nuk disponon me automjete ose mekanizim që të mund ta pershtate
rrugen për komunikacion, në kete rast i ngarkuar për veprim dhe pershtatje të rruges për komunikacion, perkatesisht largim të automjeteve të renda ngarkuese nga rruga
gjate fatkeqesise në komunikacion, eshte personi juridik
kompetent për mirembajtjen e rrugeve publike në pajtim
me kete ligj, perkatesisht personi juridik i cili me marreveshje i eshte ngarkuar që t'i mirembaje rruget publike.
(2) Nese personat juridike nga paragrafi (1) i ketij ligji
nuk disponojne me automjete apo mekanizim të nevojshem
për pershtatjen e rruges për komunikacion, në atë rast aktivitetet e nevojshme mund t'i realizoje Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpetim apo Qendra për Menaxhim me Kriza apo
personi tjeter juridik që disponon me automjete apo mekanizim perkates.
(3) Shpenzimet për realizimin e aktiviteteve nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni, jane në llogari të pronarit të
automjetit me të cilin eshte shkaktuar fatkeqesia në komunikacion."
Neni 16
Në nenin 69 pas pikes 10 shtohet pike e re 11, si vijon:
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"11) të kryejne mbikeqyrje dhe kontroll të arketimit të
kompensimit për shfrytezimin e rrugeve publike për automjete dhe automjete me rimorkio dhe kompensimit për
ndihme teknike në rruge;".
Pika 11 behet pika 12.
Neni 17
Ne nenin 77 paragrafi (1) pas pikes 2 shtohet pike e re
3, si vijon:
"3) nuk kryen pagese të mjeteve në pajtim me dispozitat e neneve 60 dhe 66-d të ketij ligji."
Neni 18
Në nenin 79 paragrafi (3) numri "10" shlyhet.
Neni 19
Në nenin 80 paragrafi (2) pas fjaleve: "Për kundervajtjet nga" shtohen fjalet: "neni 78" e pas fjaleve: "inspektori
shteteror komunal" vihet presje dhe shtohen fjalet: "inspektori rrugor".
Në paragrafin (4) fjalet: "si dhe për kundervajtje nga
neni 79 paragrafi (1) pika 10" shlyhen.
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
"(5) Për kundervajtje nga neni 79 paragrafi (1) pika 10
të ketij ligji, inspektoret rrugor dhe nepunesi policor në
uniforme munden në vendin e ngjarjes t'i shqiptojne gjobe
në shume prej 200 eurosh në kundervlere me denare personit fizik, me ç'rast kryeresit të kundervajtjes do t'i dorezojne thirrje për pagesen e gjobes në afat prej tete ditesh nga
dita e dorezimit të thirrjes."
Paragrafet (5), (6) dhe (7) behen paragrafe (6), (7) dhe
(8).
Neni 20
Statuti dhe akti për sistematizimin e vendeve të punes
në Agjenci, do të harmonizohen me dispozitat e ketij ligji
në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij
ligji.
Neni 21
Me diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji shfuqizohen dispozitat e nenit 20 paragrafet (2) dhe (3) të Ligjit për siguri
në komunikacionin rrugor ("Gazeta Zyrtare e Republikes
së Maqedonise" numer 54/2007, 86/2008, 98/2008,
64/2009, 161/2009, 36/11 dhe 51/11).
Neni 22
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________
1202.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ДРУГИ ПРИНОСИ ОД КАЗНИВО ДЕЛО И ФИНАНСИРАЊЕ
НА ТЕРОРИЗАМ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и други
приноси од казниво дело и финансирање на тероризам,

30 март 2012

Бр. 44 - Стр. 11

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 март 2012 година.
Бр. 07-1511/1
27 март 2012 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 СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ДРУГИ
ПРИНОСИ ОД КАЗНИВО ДЕЛО И ФИНАНСИРАЊЕ
НА ТЕРОРИЗАМ
Член 1
Во Законот за спречување на перење пари и други
приноси од казниво дело и финансирање на тероризам
(„Службен весник на Република Македонија” број
4/2008, 57/10 и 35/11), во членот 2 точката 16 се менува и гласи:
“„Одговорно лице“ е одговорното лице согласно со
Законот за прекршоци,“.
Во точката 17 зборовите: „Управа за спречување на
перење пари и финансирање на тероризам“ се заменуваат со зборовите: „Управа за финансиско разузнавање“.
Член 2
Во насловот на Главата II зборовите: „Управа за
спречување на перење пари и финансирање на тероризам“ се заменуваат со зборовите: „Управа за финансиско разузнавање“.
Член 3
Во членот 3 став (1) зборовите: „Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам“ се
заменуваат со зборовите: „Управа за финансиско разузнавање“.
Член 4
Во членот 12-г став (1) во втората реченица по зборовите: „референтниот број на“ зборот „клиентот“ се
заменува со зборот „трансакцијата“.
Член 5
Во членот 21 став (1) по зборот „евра“ се додаваат
зборовите: „или друга валута во противвредност на
1.000 евра“.
Член 6
Во членот 27 став (1) по зборовите: „во обид“ зборот „од“ се брише.
Член 7
Во членот 34 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) Заради извршување на своите надлежности,
Управата добива податоци за поседување на трансакциска сметка од клириншката куќа определена од Министерството за финансии што го води единствениот
регистар на трансакциски сметки.“
Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и
(5).

Член 8
Членот 37 се менува и гласи:
„Барањето за поднесување предлог за определување на привремени мерки од членот 36 од овој закон,
содржи податоци за кривичното дело за кое се бара
привремената мерка, фактите и околностите кои ја
оправдуваат потребата од привремената мерка, податоци за физичкото или правното лице кое ја врши трансакцијата, за субјектот кај кого се врши трансакцијата и
износот на парите или видот на имотот.“
Член 9
Во членот 38 став (1) зборовите: „истражниот судија“ се заменуваат со зборот „судијата“.
Член 10
Во членот 39 став (1) зборовите: „Истражниот судија“ се заменуваат со зборот „Судијата“, а зборовите:
„на запирање на трансакција и привремена заплена на
парите и имотот“ се бришат.
Во ставовите (2), (3) и (4) зборовите: „истражниот
судија“ се заменуваат со зборот „судијата“.
Член 11
Во членот 49 став (1) алинеја 16 запирката на крајот
од реченицата се заменува со сврзникот „и“.
Во алинејата 17 сврзникот „и“ се заменува со точка.
Алинејата 18 се брише.
Член 12
По членот 49 се додава нов член 49-а, кој гласи:
„Член 49-а
(1) Глоба во износ од 80.000 до 100.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на
банката ако не стави во употреба или не го надгради
софтверот за автоматска обработка на податоците согласно со членот 40 став (4) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на
одговорното лице во банката за дејствијата од ставот
(1) на овој член.“
Член 13
Во членот 50 став (1) алинеите 1, 32, 36, 37, 41 и 45
се бришат.
Член 14
Во членот 51 во воведната реченица по зборовите:
„физичкото лице“ се додаваат зборовите: „од членот 5
став (1) точка 2 од овој закон“.
Алинеите 16, 17, 21, 22, 23, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 52, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 73 и 79 се бришат.
Aлинеите 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78 и 80 стануваат алинеи 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) На физичкото лице за дејствијата од ставот (1)
алинеи 24, 25, 26, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 44, 46, 47, 51 и
53 на овој член покрај глобата му се изрекува и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност од една
до две години.“
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Член 15
По членот 51 се додава нов член 51-а, кој гласи:
„Член 51-а
„Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на стечајниот управник ако не презема мерки и дејствија во случај кога субјектот е во постапка на стечај и ликвидација согласно со членот 7 од овој закон.“
Член 16
Со денот на влегувањето во сила на овој закон,
Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам продолжува да работи како Управа за
финансиско разузнавање.
Член 17
Директорот на Управата за спречување на перење
пари и финансирање на тероризам продолжува да ја врши функцијата директор на Управата за финансиско
разузнавање до истекот на мандатот за кој е именуван.
Член 18
Со денот на влегувањето во сила на овој закон вработените, опремата, инвентарот, архивата, документацијата, средствата за работа и другите средства од
Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам ги презема Управата за финансиско
разузнавање.
Член 19
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PENGIMIN E LARJES SË PARAVE DHE TË
ARDHURAVE TJERA NGA VEPRA NDËSHKUESE
DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT
Neni 1
Në Ligjin për pengimin e larjes se parave dhe të ardhurave të tjera nga vepra penale dhe financimit të terrorizmit
("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer
4/2008, 57/10 dhe 35/11) në nenin 2 pika 16 ndryshohet si
vijon:
""Person pergjegjes" eshte personi pergjegjes në pajtim
me Ligjin për kundervajtje,".
Në piken 17 fjalet: "Drejtoria për Pengimin e Larjes së
Parave dhe Financimit të Terrorizmit", zevendesohet me
fjalet "Drejtoria për Zbulim Financiar".
Neni 2
Në titullin e Kreut II fjalet: "Drejtoria për Pengimin e
Larjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit" zevendesohen me fjalet "Drejtoria për Zbulim Financiar".
Neni 3
Në nenin 3 paragrafi (1) fjalet: "Drejtoria për Pengimin
e Larjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit" zevendesohen me fjalet: "Drejtoria për Zbulim Financiar".
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Neni 4
Në nenin 12-g paragrafi (1) në fjaline e dyte pas fjaleve: "numri referent i" fjala "klienti" zevendesohet me fjalet
"transaksioni".
Neni 5
Në nenin 21 paragrafi (1) pas fjales "euro" shtohen fjalet: "ose" valute tjeter në kundervlere me 1 000 euro".
Neni 6
Në nenin 27 paragrafi (1) pas fjaleve: "në perpjekje"
fjala "nga" shlyhet.
Neni 7
Në nenin 34 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2),
si vijon:
"(2) Për shkak të realizimit të kompetencave të veta,
Drejtoria merr të dhena për posedimin e llogarise së transaksionit nga shtepi kliringu e percaktuar nga Ministria e Financave që e mban regjistrin unik të llogarive të transaksionit."
Paragrafet (2), (3) dhe (4) behet paragrafe (3), (4) dhe
(5).
Neni 8
Neni 37 ndryshohet si vijon:
"Kerkesa për parashtrimin e propozimit për percaktimin e masave të perkohshme nga neni 36 i ketij ligji, permban të dhena për veper penale për të cilen kerkohet mase e
perkohshme, fakte dhe rrethana që e percaktojne nevojen e
mases së perkohshme, të dhena për personin fizik ose juridik që e kryen transaksionin, për subjektin te i cili kryhet
transaksioni dhe shumen e parave ose llojin e prones."
Neni 9
Në nenin 38 paragrafi (1) fjalet: "gjykatesi hetues" zevendesohen me fjalen "gjykatesi".
Neni 10
Në nenin 39 paragrafi (1) fjalet: "Gjykatesi hetues" zevendesohen me fjalet "Gjykatesi", ndersa fjalet: "në nderprerje të transaksionit dhe konfiskim të perkohshem të parave dhe prones" shlyhen.
Në paragrafet (2), (3) dhe (4) fjalet: "gjykatesi hetues"
zevendesohen me fjalen "gjykatesi".
Neni 11
Në nenin 49 paragrafi (1) alineja 16 presja në fund të
fjalise zevendesohet me lidhezen "dhe".
Në alinene 17 lidheza "dhe" zevendesohet me pike.
Alineja 18 shlyhet.
Neni 12
Pas nenit 49 shtohet neni i ri 49-a, si vijon:
"Neni 49-a
(1) Gjobe në shume prej 80 000 deri në 100 000 euro
në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje
bankes nese nuk e vë në perdorim ose nuk e persos softuerin për perpunim automatik të të dhenave në pajtim me nenin 40 paragrafi (4) të ketij ligji.
(2) Gjobe në shume prej 5 000 euro deri në 10 000 euro
në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje
edhe personit pergjegjes në banke për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni."
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Neni 13
Në nenin 50 paragrafi (1) alinete: 1, 32, 36, 37, 41 dhe
45 shlyhen.

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2012 година.

Neni 14
Në nenin 51 në fjaline hyrese pas fjaleve: "personi fizik" shtohen fjalet: "nga neni 5 paragrafi (1) pika 2 të ketij
ligji".
Alinete 16, 17, 21, 22, 23, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 52, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 73 dhe 79 shlyhen.
Alinete 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78 dhe 80 behen aline 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 dhe 57.
Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:
"(2) Personit fizik për veprime nga paragrafi (1), alinete
24, 25, 26, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 44, 46, 47, 51 dhe 53 të
ketij neni, krahas gjobes i shqiptohet edhe sanksion për
kundervajtje ndalim për kryerjen e veprimtarise prej një
deri në dy vjet."

Бр.07-1705/1
28 март 2012 година
Скопје

Neni 15
Pas nenit 51 shtohet neni i ri 51-a, si vijon:
"Neni 51-a
"Gjobe në shume prej 2 500 deri në 5 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje drejtorit të falimentimit, nese nuk merr masa dhe veprime në
rast kur subjekti eshte në procedure të falimentimit dhe likuidimit në pajtim me nenin 7 të ketij ligji."
Neni 16
Me diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji, Drejtoria për
Pengimin e Larjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit
vazhdon të punoje si Drejtori për Zbulim Financiar.
Neni 17
Drejtori i Drejtorise për Pengimin e Larjes së Parave
dhe Financimit të Terrorizmit vazhdon të kryeje funksionin
drejtor i Drejtorise për Zbulim Financiar deri në kalimin e
mandatit për të cilin eshte emeruar.
Neni 18
Me diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji të punesuarit, pajisja, inventari, arkivi, dokumentacioni, mjetet për pune
dhe mjetet tjera nga Drejtoria për Pengimin e Larjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit i merr Drejtoria për
Zbulim Financiar.
Neni 19
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________
1203.
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 ВОДИТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за водите,

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 ВОДИТЕ
Член 1
Во Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ број 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10
и 51/11), во членот 54 ставот (5) се брише.
Во ставот (6) кој станува став (5) зборовите: „Законот за концесија и други видови на јавно приватно
партнерство“ се заменуваат со зборовите: „Законот за
концесии и јавно приватно партнерство“.
Ставот (7) се брише.
Член 2
Членот 55 се менува и гласи:
“Доделување на концесија по патна јавен конкурс и
исклучоци
Концесијата се доделува по пат на јавен повик организиран и спроведен во согласност со одредбите од Законот за концесии и јавно приватно партнерство.“
Член 3
Во членот 56 став (1) зборовите: „ други видови на“
се бришат.
Ставот (3) се менува и гласи:
“Со добивањето на концесијата по пат на јавен конкурс, прво рангираниот се стекнува со дозвола за користење на вода во согласност со овој закон.“
Член 4
Во членот 58 став (2) алинејата 2 се брише.
Во ставот (4) по алинејата 1 се додава нова алинеја
2, која гласи:
„- за полнење на вода во шишиња – како процент од
продажната цена по литар произведен производ,“.
По ставот (6) се додаваат три нови става (7),
(8) и (9), кои гласаат:
„(7) Средствата од концесискиот надоместок за користење на вода за производство на електрична енергија се уплатуваат на посебна сметка во рамките на трезорската сметка. Приходите од овие средства се распределуваат во сооднос 50% приход на Буџетот на Република Македонија и 50 % на буџетот на општините и
општините во градот Скопје во зависност на чие подрачје се врши концесиската дејност.
(8) Средствата од ставот (7) на овој член кои се распределуваат меѓу општините од подрачјето на градот
Скопје и градот Скопје, се распределуваат во сооднос
50% за општината од подрачјето на градот Скопје и 50
% за градот Скопје.
(9) Обврзници од денационализација можат да се
користат за плаќање на делот од концесискиот надоместок за користење на водните ресурси за производство
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на електрична енергија кој е приход на Буџетот на Република Македонија во висина 50% од вкупниот износ,
а останатите 50% кои се приход на буџетот на општините и општините во градот Скопје се плаќаат на посебна сметка во рамките на трезорската сметка.“
Член 5
Членот 59 се менува и гласи:
„Договорот за концесијата може да се пренесе во
согласност со одредбите од Законот за концесии и јавно приватно партнерство и доколку претходно се пренесат правата и обврските за користење на водата утврдени во дозволата за користење на водата.“
Член 6
Во членот 60 ставот (1) се менува и гласи:
„Концесијата престанува да важи:
1) доколку му биде одземена дозволата за користење на вода и
2) во случаите предвидени со одредбите од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство.“
Член 7
Одредбите од членовите 1, 2, 3, 5 и 6 од овој закон
ќе започнат да се применуваат со денот на започнувањето на примената на Законот за концесии и јавно приватно партнерство.
Член 8
Одредбите од членот 4 став (3) од овој закон со кои во
членот 58 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ број 87/2008, 6/2909, 161/2009,
83/10 и 51/11), се додаваат три нови става (7), (8) и (9) ќе
започнат да се применуваат од 1 јануари 2016 година.
До денот на започнувањето на примената на одредбите од ставот (1) на овој член ќе се постапува на следниов начин:
- средствата од концесискиот надоместок за користење на вода за производство на електрична енергија
се уплатуваат на посебна сметка во рамките на трезорската сметка. Приходите од овие средства се распределуваат во сооднос 75% приход на Буџетот на Република Македонија и 25 % на буџетот на општините и општините во градот Скопје во зависност на чие подрачје
се врши концесиската дејност,
- средствата од ставот (2) алинеја 1 на овој член кои
се распределуваат меѓу општините од подрачјето на
градот Скопје и градот Скопје, се распределуваат во
сооднос 50% за општината од подрачјето на градот
Скопје и 50 % за градот Скопје и
- oбврзници од денационализација можат да се користат за плаќање на делот од концесискиот надоместок за користење на водните ресурси за производство
на електрична енергија кој е приход на Буџетот на Република Македонија во висина 75% од вкупниот износ,
а останатите 25% кои се приход на буџетот на општините и општините во градот Скопје се плаќаат на посебна сметка во рамките на трезорската сметка.
Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR UJËRA
Neni 1
Në Ligjin për ujera („Gazeta Zyrtare e Republikes së
Maqedonise“ numer 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10 dhe
51/11), në nenin 54 paragrafi (5) shlyhet.
Në paragrafin (6) që behet paragraf (5) fjalet: "Ligjit
për koncesion dhe llojeve tjera të partneritet privat publik"
zevendesohen me fjalet "Ligjit për koncesione dhe partneritet privat publik".
Paragrafi (7) shlyhet.
Neni 2
Neni 55 ndryshohet si vijon:
"Ndarja e koncesionit nepermjet konkursit publik dhe
perjashtime
Koncesioni ndahet nepermjet thirrjes publike të organizuar dhe realizuar në pajtim me dispozita e Ligjit për koncesione dhe partneritet privat publik."
Neni 3
Në nenin 56 paragrafi (1), fjalet "llojeve tjera të"
shlyhen.
Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Me marrjen e koncesionit nepermjet konkursit publik,
i ranguari i pare merr leje për shfrytezimin e ujit në pajtim
me kete ligj."
Neni 4
Në nenit 58 paragrafi (2) alineja 2 shlyhet.
Në paragrafin (4) pas alinese 1 shtohet aline e re 2, si
vijon:
"-për mbushje të ujit në shishe-si perqindje nga cmimi i
shitjes për liter prodhimi të prodhuar,".
Pas paragrafit (6) shtohen tre paragrafe të rinj (7), (8)
dhe (9), si vijojne:
"(7) Mjetet e kompensimit të koncesionit për shfrytezim të ujit për prodhim të energjise elektrike paguhen në
llogari të vecante në kuader të llogarise së trezorit. Të hyrat
nga keto mjete ndahen në perpjesetim 50% të hyra në Buxhetin e Republikes së Maqedonise dhe 50% në buxhetin e
komunave dhe komunave në qytetin e Shkupit, varesisht në
rajonin e së ciles kryhet veprimtaria koncesionare.
(8) Mjetet nga paragrafi (7) i ketij neni që ndahen
ndermjet komunave të rajonit të qytetit të Shkupit dhe
qytetit të Shkupit, ndahen në perpjesetim 50% të hyra për
komunen e rajonit të qytetit të Shkupit dhe 50% për qytetin
e Shkupit.
(9) Obligacionet nga denacionalizimi mund të shfrytezohen për pagese të pjeses së kompensimit të koncesionit
për shfrytezimin e resurseve ujore për prodhim të energjise
elektrike që jane të hyra të Buxhetit të Republikes së Maqedonise në lartesi 50% nga shuma e pergjithshme, ndersa
50% të tjera që jane të hyra të buxhetit të komunave dhe
komunave në qytetin e Shkupit, paguhen në llogari të vecante në kuader të llogarise së trezorit."
Neni 5
Neni 59 ndryshohet si vijon:
"Marreveshja për koncesion mund të bartet në pajtim
me dispozitat e Ligjit për koncesione dhe partneritet privat
publik dhe nese paraprakisht barten të drejtat dhe obligimet
për shfrytezimin e ujit, të percaktuara në lejen për shfrytezim të ujit ."
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Neni 6
Në nenin 60 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Koncesioni shfuqizohet:
1) nese i hiqet leja për shfrytezim të ujit dhe
2) në rastet e parapara me dispozitat e Ligjit për koncesione dhe partneritet privat publik."
Neni 7
Dispozitat e neneve 1, 2, 3, 5 dhe 6 të ketij ligji, do të
fillojne të zbatohen në diten e fillimit të zbatimi të Ligjit
për koncesione dhe partneritet privat publik.
Neni 8
Dispozitat e nenit 4 paragrafi (3) të ketij ligji me të cilat
në nenin 58 të Ligjit për ujera ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 87/2008, 6/2009, 161/2009,
83/10 dhe 51/11), shtohen tre paragrafe të rinj (7), (8) dhe
(9), do të fillojne të zbatohen nga 1 janari 2016.
Deri në diten e fillimit të zbatimi të dispozitave nga paragrafi (1) i ketij neni, do të veprohet në menyre si vijon:
- mjetet e kompensimit të koncesionit për shfrytezimin
e ujit për prodhim të energjise elektrike, paguhen në llogari
të vecante në kuader të llogarise së trezorit. Të hyrat nga
keto mjete ndahen në perpjesetim 75% të hyra në Buxhetin
e Republikes së Maqedonise dhe 25% në buxhetin e komunave dhe komunave në qytetin e Shkupit, varesisht në rajonin e së ciles kryhet veprimtaria koncesionare,
- mjetet nga paragrafi (2) alineja 1 të ketij neni që ndahen ndermjet komunave të rajonit të qytetit të Shkupit dhe
qytetit të Shkupit, ndahen në perpjesetim 50% të hyra për
komunen e rajonit të qytetit të Shkupit dhe 50% për qytetin
e Shkupit dhe
- obligacionet e denacionalizimit mund të shfrytezohen
për pagese të pjeses së kompensimit të koncesionit për
shfrytezimin e resurseve ujore për prodhim të energjise elektrike që jane të hyra të Buxhetit të Republikes së Maqedonise në lartesi 75% nga shuma e pergjithshme, ndersa 25%
të tjera që jane të hyra të buxhetit të komunave dhe komunave në qytetin e Shkupit, paguhen në llogari të vecante në
kuader të llogarise së trezorit.
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në „Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________
1204.
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 ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
придонеси од задолжително социјално осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2012 година.
Бр.07-1707/1
28 март 2012 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 ПРИДОНЕСИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11
и 185/11), во членот 10 точката 10 се менува и гласи:
“Лице корисник на постојана парична помош; лице
со статус на признаен бегалец; лице под супсидијарна
заштита; лице сместено во згрижувачко семејство; лице сместено во установа за социјална заштита (за институционална и вонинституционална заштита); корисник на паричен надоместок за помош и нега од друго
лице; лице кое до 18 годишна возраст имало статус на
дете без родители и без родителска грижа, најмногу до
26 години, а користи социјална парична помош; лице жртва на семејно насилство за кое се презема мерка на
заштита согласно со Законот за семејството и лице опфатено со организирано самостојно живеење со поддршка, ако не може да се осигурат по друга основа.“
Член 2
Во членот 14 став (1) точка 14 алинејата 2 се менува и гласи:
„- лице корисник на постојана парична помош; лице со статус на признаен бегалец; лице под супсидијарна заштита; лице сместено во згрижувачко семејство;
лице сместено во установа за социјална заштита (за институционална и вонинституционална заштита); корисник на паричен надоместок за помош и нега од друго
лице; лице кое до 18 годишна возраст имало статус на
дете без родители и без родителска грижа, најмногу до
26 години, а користи социјална парична помош; лице жртва на семејно насилство за кое се презема мерка на
заштита согласно со Законот за семејството и лице опфатено со организирано самостојно живеење со поддршка, ако не може да се осигурат по друга основа.“
Член 3
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за придонеси од задолжително
социјално осигурување.
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR KONTRIBUTE
TË SIGURIMIT TË DETYRUESHËM SOCIAL
Neni 1
Në Ligjin për kontribute të sigurimit të detyrueshem
social (“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11 dhe
185/11), në nenin 10 pika 10 ndryshon si vijon:
“Personi shfrytezues i ndihmes së perhershme në para;
personi me status të refugjatit të pranuar; personi nën
mbrojtje supsidiare; personi i vendosur në familje perkujdesese; personi i vendosur në institucion për mbrojtje sociale (për mbrojtje institucionale dhe jashtinstitucionale);
shfrytezuesi i kompensimit me para për ndihme dhe kurim
nga personi tjeter; personi i cili deri në moshen 18 vjecare
ka pasur status të femijes pa prinder dhe pa kujdes prinde-
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ror, më së shumti deri në 26 vjet, ndersa shfrytezon ndihme
sociale në para; personi viktime e dhunes familjare për të
cilin merret masa e mbrojtjes në pajtim me Ligjin për familje dhe personi i perfshire me jetese të pavarur të organizuar me mbeshtetje, nese nuk mund të sigurohen në baze
tjeter.”
Neni 2
Në nenin 14 paragrafi (1) pika 14 alineja 2 ndryshohet
si vijon:
“- personi shfrytezues i ndihmes së perhershme në para; personi me status të refugjatit të pranuar; personi nën
mbrojtje supsidiare; personi i vendosur në familje perkujdesese; personi i vendosur në institucion për mbrojtje sociale (për mbrojtje institucionale dhe jashtinstitucionale);
shfrytezuesi i kompensimit me para për ndihme dhe kurim
nga personi tjeter; personi i cili deri në moshen 18 vjecare
ka pasur status të femijes pa prinder dhe pa kujdes prinderor, më së shumti deri në 26 vjet, ndersa shfrytezon ndihme
sociale në para; personi viktime e dhunes familjare për të
cilin merret masa e mbrojtjes në pajtim me Ligjin për familje dhe personi i perfshire me jetese të pavarur të organizuar me mbeshtetje, nese nuk mund të sigurohen në baze
tjeter.”
Neni 3
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për kontribute të sigurimit të detyrueshem social.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në “Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”.
__________
1205.
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
СЕМЕЈСТВОТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за семејството,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2012 година.
Бр. 07-1706/1
28 март 2012 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 СЕМЕЈСТВОТО
Член 1
Во Законот за семејството (“Службен весник на
Република Македонија” број 80/92, 9/96, 38/2004,
33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10 и 39/12), во членот 97-а
по ставот 4 се додава нов став 5 кој, гласи:

“Член на Комисијата не може да биде лице кое работи на посвојувањето во центaр за социјална работа.”
Во ставот 5 кој станува став 6 по зборот “години”
се додаваат зборовите: “со право на повторен избор за
уште еден мандат”.
Ставовите 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат ставови 7, 8, 9,
10 и 11.
Член 2
Во членот 99 став 4 по зборот “Комисијата” се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.
Член 3
Во членот 103 став 3 зборовите: “повеќе од ” се
бришат.
Ставовите 4 и 5 се менуваат и гласат:
“Не е потребна согласност ниту од родител, за дете
кое една година е сместено во институција или друго
семејство и кој не пројавил интерес за детето.
Центарот за социјална работа, во рокот утврден во
ставот 4 на овој член, е должен на секои два месеца,
најмалку три пати писмено да го повика родителот и
да му укаже на последиците, доколку не ја преземе
грижата за детето, за што составува записник.”
Член 4
Во членот 104 став 3 по зборот “година“ се додаваат зборовите: ”од денот на издавањето“.
Член 5
Во членот 104-а ставот 2 се менува и гласи:
“Во случаите кога подносителот на барањето е
странски државјанин, Комисијата врши проверка на
документите и откако ќе констатира дека се исполнети
условите од членот 104 став 2 од овој закон врши упис
во регистарот на можни посвоители.”
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Во случаите од ставот 2 на овој член, Комисијата
го определува центарот за социјална работа кој ќе постапува по барањето.”
Ставот 3 станува став 4.
Член 6
Во членот 104-б став 1 зборовите: “најмалку четири
месеци, но не повеќе од шест месеци” се заменуваат со
зборовите: “во период од четири месеци”.
Ставот 4 се менува и гласи:
“ЈУ Завод за социјални дејности изготвува Програма за процена на посвоителите.“
Член 7
Во членот 104-г по зборовите: “на овој закон ” се
додаваат зборовите: “во рок од 15 дена”.
Член 8
Во членот 104-д став 1 по зборовите: “утврдени со
овој закон” се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Ако Комисијата утврди недостатоци, го доставува
предметот до надлежниот центар за социјална работа и
го задолжува во рок од пет дена да ги отстрани недостатоците и предметот да го врати на Комисијата.”
Ставот 2 станува став 3.
Во ставот 3 кој станува став 4 бројот “2” се заменува со бројот “1”.
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Член 9
Во членот 104-ѓ став 2 по зборот “Комисијата” се
додаваат зборовите: “во рок од пет дена од давањето на
согласноста за посвојување на лицата од членот 103
ставови 1 и 2 од овој закон”, а зборовите до крајот на
реченицата се бришат.
По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои
гласат:
“Комисијата по добивањето на предлогот од ставот
2 на овој член, гo доставува извештајот за здравствената состојба за детето до Комисијата за оцена на здравствената состојба на децата без родители и родителска
грижа, која е должна во рок од 15 дена да достави наод
и мислење за здравствената состојба на детето.
Комисијата е должна во рок од 30 дена од денот на
приемот на работите од ставот 3 на овој член да изврши упис во регистарот на можни посвоеници.”
Ставот 3 се брише.
Ставот 4 станува став 5.
Во ставот 5 кој станува став 6 бројот “4” се заменува со бројот “5” и се додава нов став 7, кој гласи:
“ЈУ Завод за социјални дејности изготвува Програма за процена на малолетните лица без родители и родителска грижа кои се можни посвоеници.“
Член 10
Во членот 104-е по ставот 1 се додаваат три нови
става 2, 3 и 4, кои гласат:
“Министерот за труд и социјална политика, на
предлог на министерот за здравство, со решение формира Комисија за оцена на здравствената состојба на
децата без родители и родителска грижа.
Комисијата од ставот 2 на овој член е составена од
шест члена и тоа педијатри и дефектолози.
Комисијата за оцена на здравствената состојба на
децата без родители и родителска грижа, е должна покрај утврдувањето на здравствената состојба на децата,
по барање на Комисијата, да врши и проверка на здравствената состојба, врз основа на медицинска документација и преглед на детето и во рокот утврден во членот 104-ѓ став 3 од овој закон да ја извести Комисијата.”
Член 11
Во членот 104-з став 2 втората реченица се брише.
Член 12
Во членот 104-ѕ ставот 1 се менува и гласи:
“По внесувањето на податоците за можниот посвоеник во Програмата, Комисијата на првата наредна седница врши избор на најсоодветен посвоител по електронски пат од првите три можни посвоители од листата на Програмата.”
Ставот 3 се менува и гласи:
“За извршениот избор од ставот 1 на овој член, Комисијата го известува центарот за социјална работа кој
е старател на детето и во зависност од местото на живеење на избраниот посвоител, ќе побара старателството за одредено дете да го врши центарот за социјална
работа од каде што е избраниот посвоител, со што престануваат сите права и обврски на центарот за социјална работа под чие старателство било детето.”
Член 13
Во членот 104-и по ставот 2 се додава нов став 3,
кој гласи:
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“Пред започнување на периодот на сместување на
детето во семејството на посвоителите Комисијата може, на барање на избраните посвоители, да ги упати до
Комисијата за оцена на здравствената состојба на децата без родители и родителска грижа, заради запознавање со здравствената состојба на детето.”
Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5 и 6.
Во ставот 6 кој станува став 7 бројот “3” се заменува со бројот “4”, а бројот “4” се заменува со бројот
“5”.
Ставот 7 станува став 8.
Во ставот 8 кој станува став 9 бројот “3” се заменува со бројот “4”.
Ставовите 9 и 10 стануваат ставови 10 и 11.
Член 14
Во членот 104-ј став 1 по зборот “сместување” се
додаваат зборовите: “во рок од пет денa”.
Во ставот 2 зборовите: “или да предложи други посвоители” се заменуваат со зборовите: “во рок од 30
дена да направи нов избор на посвоители”.
Член 15
Во членот 279-з по ставот 3 се додаваат три нови
става 4, 5 и 6, кои гласат:
“Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице во центарот за социјална работа што нема да постапи согласно со рокот предвиден
од членовите 104-г, 104-д став 2 и 104-ѓ став 2 од овој
закон.
Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок и на правно лице што нема да постапи согласно со обврските од
членовите 104-г, 104-д став 2 и 104-ѓ став 2 од овој закон.
Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице што нема да постапи
согласно со обврските од членовите 104-г, 104-д став 2
и 104-ѓ став 2 од овој закон.”
Член 16
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за семејството.
Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR FAMILJE
Neni 1
Në Ligjin për familje ("Gazeta Zyrtare e Republikes së
Maqedonise" numer 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006,
84/2008, 67/10, 156/10 dhe 39/12), në nenin 97-a pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:
"Anetar i Komisionit nuk mund të jete personi që punon në adoptim në qender për pune sociale.“
Në paragrafin 5 që behet paragraf 6 pas fjales "vite"
shtohen fjalet: "me të drejte rizgjedhjeje edhe për një mandat".
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Paragrafet 6, 7, 8, 9 dhe 10 behen paragrafe 7, 8, 9, 10
dhe 11.
Neni 2
Në nenin 99 paragrafi 4 pas fjales "Komisionit" vihet
pike, ndersa fjalet deri në fund të fjalise shlyhen.
Neni 3
Në nenin 103 paragrafi 3 fjalet: "më shume se"
shlyhen.
Paragrafet 4 dhe 5 ndryshohen si vijojne:
"Nuk nevojitet pelqim as nga prindi, për femije i cili
një vit eshte vendosur në institucion ose familje tjeter dhe
që nuk ka shfaqur interes për femijen.
Qendra për pune sociale, në afatin e percaktuar në paragrafin 4 të ketij neni, eshte e obliguar që në çdo dy muaj, së
paku tri here me shkrim ta ftoje prindin dhe t'i sugjeroje për
pasojat nese nuk e merr perkujdesjen për femijen, për cfare
perpilon procesverbal."
Neni 4
Në nenin 104 paragrafi 3 pas fjales "vit" shtohen fjalet:
"nga dita e leshimit".
Neni 5
Në nenin 104-a paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Në raste kur parashtruesi i kerkeses eshte shtetas i huaj, Komisioni kryen kontroll të dokumenteve dhe pasi të
konstatoje se jane plotesuar kushtet nga neni 104 paragrafi
2 të ketij ligji, kryen regjistrim në regjistrin e adoptuesve të
mundshem.”
Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:
"Në rastet nga paragrafi 2 i ketij neni, Komisioni e cakton qendren për pune sociale që do të procedoje për kerkesen.”
Paragrafi 3 behet paragraf 4.
Neni 6
Në nenin 104-b paragrafi 1 fjalet: "së paku kater muaj,
por jo më shume se gjashte muaj" zevendesohen me fjalet:
"në periudhe prej kater muajsh".
Paragrafi 4 ndryshohet si vijon:
"IP Enti për Veprimtari Sociale perpilon Program për
vleresim të adoptusve."
Neni 7
Në nenin 104-g pas fjaleve: "i ketij ligji" shtohen fjalet:
"në afat prej 15 ditesh".
Neni 8
Në nenin 104-d paragrafi 1 pas fjaleve: "e percaktuara
me kete ligj" vihet pike, ndersa fjalet deri në fund të fjalise
shlyhen.
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:
"Nese Komisioni konstaton mangesi, e dorezon lenden
në qendren kompetente për pune sociale dhe e ngarkon që
në afat prej pese ditesh t'i menjanoje mangesite dhe lenden
t’ia ktheje Komisionit.”
Paragrafi 2 behet paragraf 3.
Në paragrafin 3 që behet paragraf 4 numri "2" zevendesohet me numrin "1".
Neni 9
Në nenin 104-gj paragrafi 2 pas fjales "Komisionit"
shtohen fjalet: "në afat prej pese ditesh nga dhenia e pelqimit për adoptim të personave nga neni 103 paragrafet 1 dhe
2 të ketij ligji", ndersa fjalet deri në fund të fjalise shlyhen.
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Pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafe të rinj 3 dhe 4, si
vijojne:
"Komisioni pas marrjes së propozimit nga paragrafi 2 i
ketij neni, e dorezon raportin për gjendjen shendetesore për
femijen në Komisionin për vleresim të gjendjes shendetesore të femijeve pa prinder dhe perkujdesje prinderore, i cili eshte i obliguar që në afat prej 15 ditesh të dorezoje diagnoze dhe mendim për gjendjen shendetesore të femijes.
Komisioni eshte i obliguar që në afat prej 30 ditesh nga
dita e pranimit të puneve nga paragrafi 3 i ketij neni, të
kryje regjistrim në regjistrin e adoptuesve të mundshem.”
Paragrafi 3 shlyhet.
Paragrafi 4 behet paragraf 5.
Në paragrafin 5 që behet paragraf 6 numri "4" zevendesohet me numrin "5" dhe shtohet paragraf i ri 7, si vijon:
"IP Enti për Veprimtari Sociale perpilon Program për
vleresim të personave të mitur pa prinder dhe perkujdesje
prinderore që jane të adoptuar të mundshem."
Neni 10
Në paragrafin 104-e pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafe të rinj 2, 3 dhe 4, si vijojne:
"Ministri i Punes dhe Politikes Sociale, me propozim të
ministrit të Shendetesise, me aktvendim formon Komision
për vleresim të gjendjes shendetesore të femijeve pa prinder dhe perkujdesje prinderore.
Komisioni nga paragrafi 2 i ketij neni, perbehet nga
gjashte anetare, pediater dhe defektologe.
Komisioni për vleresim të gjendjes shendetesore të femijeve pa prinder dhe perkujdesje prinderore, eshte i obliguar që krahas percaktimit të gjendjes shendetesore të femijeve, me kerkese të Komisionit, të kryeje edhe kontroll
të gjendjes shendetesore, në baze të dokumentacionit mjekesor dhe kontrollit të femijes dhe në afatin e percaktuar në
nenin 104-gj paragrafi 3, ta njoftoje Komisionin.”
Neni 11
Në nenin 104-z paragrafi 2 fjalia e dyte shlyhet.
Neni 12
Në nenin 104-x paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
"Pas futjes së të dhenave për të adoptuarin e mundshem
në Program, Komisioni në mbledhjen e pare të ardhshme
kryen zgjedhje të adoptuesit më të pershtatshem në menyre
elektronike nga tre adoptuesit e pare të mundshem nga lista
e Programit.”
Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
"Për zgjedhjen e kryer nga paragrafi 1 i ketij neni, Komisioni e njofton qendren për pune sociale që eshte tutor i
femijes dhe varesisht nga vendbanimi i adoptuesit të zgjedhur, do të kerkoje që tutorine për femije të caktuar ta kryeje
qendra për pune sociale prej nga eshte adoptuesi i zgjedhur, me cfare nderpriten të gjitha të drejtat dhe obligimet e
qendres për pune sociale nën tutorine e së ciles ka qene femija.”
Neni 13
Në nenin 104-i pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3,
si vijon:
"Para fillimit të periudhes së vendosjes së femijes në
familjen e adoptuesve, Komisioni mundet me kerkese të
adoptuesve të zgjedhur t'i dergoje në Komisionin për vleresim të gjendjes shendetesore të femijeve pa prinder dhe
perkujdesje prinderore, për njoftim me gjendjen shendetesore të femijes.”
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Paragrafet 3, 4 dhe 5 behen paragrafe 4, 5, dhe 6.
Në paragrafin 6 që behet paragraf 7 numri "3" zevendesohet me numrin "4", ndersa numri "4" zevendesohet me
numrin "5".
Paragrafi 7 behet paragraf 8.
Në paragrafin 8 që behet paragraf 9 numri "3" zevendesohet me numrin "4".
Paragrafet 9 dhe 10 behen paragrafe 10 dhe 11.
Neni 14
Në nenin 104-j paragrafi 1 pas fjales "vendosje" shtohen fjalet: "në afat prej pese ditesh".
Në paragrafin 2 fjalet: "ose të propozoje adoptues të
tjere" zevendesohen me fjalet: "në afat prej 30 ditesh të kryeje zgjedhje të re të adoptuesve".
Neni 15
Në paragrafin 279-z pas paragrafit 3 shtohen 3 paragrafe të rinj 4, 5 dhe 6, si vijojne:
"Gjobe në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje personit të autorizuar zyrtar në qendren për pune sociale, që
nuk do të veproje në pajtim me afatin e parapare nga nenet
104-g, 104-d paragrafi 2 dhe 104-gj paragrafi 2 të ketij ligji.
Gjobe në shume prej 3 000 deri në 5 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje edhe
personit juridik, që nuk do të veproje në pajtim me obligimet nga nenet 104-g, 104-d paragrafi 2 dhe 104-gj paragrafi 2 të ketij ligji.
Gjobe në shume prej 1 500 deri në 2 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje edhe
personit pergjegjes në personin juridik, që nuk do të veproje në pajtim me obligimet nga nenet 104-g, 104-d paragrafi
2 dhe 104-gj paragrafi 2 të ketij ligji.”
Neni 16
Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvenes i Kuvendit
të Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për familje.
Neni 17
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________
1206.
Врз основа на членот 5 од Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ број 24/98, 4/2003 и
149/2009), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 27 март 2012 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈНИ
НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ
ЗА 2012 ГОДИНА
Член 1
Со Програмата за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2012 година (во
натамошниот текст: Програмата) се определуваат годишнините на значајни настани и истакнати личности
од посебно значење за државно-правниот развој на Ре-
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публика Македонија, афирмацијата на нејзиното историско и културно наследство и негување на општоцивилизациските вредности и државните празници на Република Македонија, утврдени со закон, коишто ќе се
одбележуваат во 2012 година.
Член 2
Во 2012 година ќе се одбележат следниве годишнини на значајни настани и истакнати личности:
Општествено-политички и културно-просветителни
настани:
20 години од монетарното осамостојување на Република Македонија
Носител: Народна банка на Република Македонија
100 години од Албанското знаме
Носител: Институт за духовно и културно наследство на Албанците во Република Македонија
100 години од формирањето на музичкиот оркестар
"Zani i Maleve"
Носител: Здружение на историчари Албанци во Македонија
100 години од именувањето на Мехмет Паш Дерала
за прв министер за одбрана
Носител: општина Врапчиште
Здружение на историчари Албанци во Македонија
80 години од раѓањето на академскиот сликар од
Македонија Омер Калеши
Носител: Здружение на ликовни уметници „Драудакум“ - Гостивар
100 години од отворање на првото приватно албанско училиште во општината Теарце
Носител: општина Теарце
НУ Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово
100 години од формирањето на комитетот "Шпетими"
Носител: Институт за духовно и културно наследство на Албанците во Македонија
100 години од склучувањето на Скопскиот договор
меѓу Албанското движење и Османлиската власт
Носител: Здружение на историчари Албанци во Македонија
Институт за национална историја
70 години од борбата на "Мукос" и смртта на Борка
Велески - Горанов
Носител: општина Прилеп
70 години од масакрот на Дабнички завој од страна
на бугарскиот фашистички окупатор и масовното апсење на дабничани и прилепчани
Носител: општина Прилеп
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50 години од издавањето на списанието за наука,
култура и уметност "Јехона"
Носител: Здружение на историчари Албанци во Македонија
НУ Библиотека "Кочо Рацин" - Тетово
50 години од настанот Јусуф Деде
Носител: општина Лозово
Сојуз на НВО МАТУСИТЕБ
20 години од формирање на Здружение на историчари Албанци во Македонија
Носител: Здружение на историчари Албанци во Македонија
општина Чаир
50 години од формирањето на Домот на културата
"Наум Наумовски - Борче" - Крушево
Носител: Дом на културата "Наум Наумовски - Борче" - Крушево
60 години од објавувањето на првиот македонски
роман “Село зад седумте јасени“ од Славко Јаневски
Носител: Друштво на писатели на Македонија
60 години од објавувањето на првиот македонски
филм “Фросина“
Носител: НУ Кинотека на Македонија
Истакнати личности:
150 години од смртта на браќата Миладинови
Носител: Влада на Република Македонија
Министерство за култура
Пет години од смртта на Тоше Проески
Носител: општина Крушево
Дом на културата "Наум Наумовски - Борче" - Крушево
70 години од смртта на Борка Талески
Носител: ЈОУ Градска библиотека Борка Талески Прилеп
70 години од смртта на Лазо Филиповски - Лавски
Носител: ЈОУ Градска библиотека Борка Талески Прилеп
70 години од смртта на Орде Чопела
Носител: општина Прилеп
70 години од смртта на д-р Никола Незлобински
Носител: НУ Музеј "д-р Никола Незлобински" Струга
Пет години од смртта на проф. д-р Драгослав Ортаков
Носител: општина Гевгелија

100 години од раѓањето на Кирил Пенушлиски
Носител: ЈНУ Институт за македонска литература
Македонска академија на науките и уметностите - МАНУ
Друштво на писателите на Македонија
Институт за фолклор "Марко Цепенков"
100 години од смртта на Пере Тошев
Носител: Институт за национална историја
општина Прилеп
100 години од раѓањето на Блажо Тодоровски - Чичето
Носител: Локален Музеј - Галерија Кавадарци
општина Кавадарци
100 години од смртта на Добри Даскалов
Носител: Локален Музеј - Галерија Кавадарци
општина Кавадарци
100 години од смртта на Тодор Лазаров
Носител: општина Штип
110 години од раѓањето на Васил Иљоски
Носител: Дом на културата "Наум Наумовски - Борче" - Крушево
110 години од раѓањето на Стале Попов
Носител: Друштво на писателите на Македонија
општина Прилеп
110 години од смртта на Методија Патчев
Носител: Министерство за култура
општина Прилеп
70 години од смртта на Цветан Димов
Носител: Институт за национална историја
70 години од смртта на Мите Богоевски и Стив Наумов
Носител: Институт за национална историја
175 години од раѓањето на Андреја Петкович
Носител: општина Велес
80 години од раѓањето на Јован Котески
Носител: ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје.
Член 3
Во 2012 година ќе се одбележат државните празници на Република Македонија: 2 Август - Ден на Републиката, 8 Септември - Ден на независноста, 11 Октомври - Ден на народното востание и 23 Октомври - Ден
на македонската револуционерна борба.
Носител: претседателот на Република Македонија,
претседателот на Собранието на Република Македонија и претседателот на Владата на Република Македонија, според утврдениот принцип на ротација.
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Член 4
Годишнините на значајни настани и истакнати личности од членовите 2 и 3 на оваа програма ќе се одбележуваат со:
- свечени седници, академии и научни собири,
- уметнички остварувања и манифестации,
- споменично одбележување,
- издавање на монографии и други публикации,
- издавање на пригодни поштенски марки,
- издавање на пригодни ковани пари,
- воспитно-образовни активности,
- информативно-пропагандни активности и
- изложбени активности, студиски денови, трибини
и други облици на одбележување.
Член 5
За јубилејните годишнини од посебно значење за
државно-правниот развој на Република Македонија во
2012 година ќе бидат издадени монографии.
Носител: Собранието на Република Македонија.
Член 6
Комисијата за култура ќе го следи и координира
спроведувањето на активностите предвидени во Програмата.
Член 7
За одбележувањата на други годишнини на значајни настани и истакнати личности во согласност со критериумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и
истакнати личности во Република Македонија, како и
за одбележување на меѓународни денови и денови што
се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлежните органи на државната управа, културно-образовните
и научните институции, јавните претпријатија, локалната самоуправа и други организации и здруженија.
Член 8
Финансиските средства за реализација на обврските
што произлегуваат од оваа програма, согласно со членот 7 од Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија, се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија.
Член 9
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-1488/1
27 март 2012 година
Скопје

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

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1207.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО АВСТРАЛИЈА
I
Г-дин Перо Стојановски, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Австралија, со седиште во Канбера.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 106
27 март 2012 година
Скопје

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

1208.
Врз основа на член 28 став (2) од Законот за служба
во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11 и
148/11), претседателот на Република Македонија, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПЛАКЕТИ, ЗНАЧКИ, НАГРАДИ И ПОФАЛНИЦИ НА ВОЕНИОТ И ЦИВИЛНИОТ ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој правилник се уредува доделувањето на плакети, значки, награди и пофалници на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република
Македонија, за постигнат исклучителен успех во службата.
Член 2
На воениот и цивилниот персонал можат да се доделат следните признанија на Армијата на Република
Македонија (во натамошниот текст: Армијата):
- плакета на Армијата (мала, средна и голема),
- значка на Армијата (бронзена, сребрена и златна),
- значка на Армијата за партнерство, координација
и соработка (бронзена, сребрена и златна),
- значка за долгогодишна служба во Армијата
(бронзена, сребрена и златна),
- награди (наградно отсуство и предметна награда) и
- пофалница.
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Член 3
Плакетите, значките, наградите и пофалниците од
членот 2 од овој правилник се доделуваат секоја година и тоа:
- на Денот на Армијата „18-ти Август“,
- на свечените постројувањата за денот на командите и единиците,
- за време на државни празници, јубилеи и годишнини,
- непосредно пред заминување на воениот и цивилниот персонал во пензија,
- за долгогодишна служба во Армијата и
- при враќање од меѓународни и хуманитарни мисии и операции.
Член 4
Плакетите, значките, наградите и пофалниците можат да се доделат и посмртно, а се врачуваат на членовите на потесното семејство на наградениот.
Член 5
Плакетите, значките, наградите и пофалниците се
доделуваат од страна на началникот на Генералштабот
на Армијата или од него овластено лице, освен признанијата за долгогодишна служба во Армијата кои се доделуваат од страна на министерот за одбрана или од
него овластено лице.
Член 6
Плакети на Армијата се: Голема, Средна и Мала
плакета.
Член 7
Голема плакета се доделува на воениот и цивилниот персонал за повеќегодишни остварени извонредни
резултати во обуката и севкупната дејност во изградбата на борбената готовност и оспособувањето на Армијата.
Член 8
Голема плакета во знак на признание за исклучително успешно работно ангажирање во изградбата на
Армијата може да се додели и на припадниците од постојаниот состав на Армијата на кои службата им престанува по основ на пензионирање, непосредно пред
престанокот на работниот однос.
Член 9
Средна плакета се доделува на воениот и цивилниот персонал за повеќегодишни остварени резултати во
обуката и севкупната дејност во изградбата на борбената готовност и оспособувањето на Армијата.
Член 10
Средна плакета во знак на признание за работното
ангажирање во изградбата на Армијата, може да се додели и воениот и цивилниот персонал по поминати 20
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години служба или за остварени исклучителни високи
резултати во обуката и борбената изградба на Армијата
и пред поминати 20 години служба.
Член 11
Мала плакета се доделува на воениот и цивилниот
персонал за повеќегодишни остварени резултати во
обуката и севкупната дејност во изградбата на борбената готовност и оспособувањето на Армијата.
Член 12
Мала плакета во знак на признание за работното ангажирање во изградбата на Армијата може да се додели
и на воениот и цивилниот персонал по поминати десет
години служба или за остварени исклучителни високи
резултати во обуката и борбената изградба на Армијата
и пред поминати десет години служба.
Член 13
Големата плакета се изработува на основа во правоаголна форма со димензии 220х170х18мм, а симболот
со димензии 135х75мм.
Големата плакета се предава и чува во кутија.
Средната плакета се изработува на основа во правоаголна форма со димензии 200х150х15мм. Симболот е
со димензии 95х55мм и на задната страна има механизам за закачување.
Малата плакета се изработува во правоаголна форма со димензии 150х100х10мм. Симболот е со димензии 65х40мм и на задната страна има механизам за закачување.
Член 14
Големата, Средната и Малата плакета се изработуваат од дрво-варена бука.
Симболот на плакетите од став 1 на овој член е стилизиран цвет од сончоглед изработен од метал во златно жолта боја. Цветот го претставуваат 12 листови со
златна боја обвиени со две ловорови гранчиња со златно жолта боја во полукруг, а во средината е црвено поле со кружен облик на кое е испишан текстот „АРМ“.
Под цветот од сончоглед се наоѓа плоснат меч во
вертикална положба, така што почетокот на венецот започнува од ограничувачот на дршката на мечот, а завршува на првата третина од горниот дел на сечивото.
Симболот е изработен во форма на овал со релјеф.
Основата на која е изведен симболот е од пластифициран материјал со сјајна црвена боја и во облик на елипса.
Симболот на плакетите од став 1 на овој член е поставен на позадина од територијата на Република Македонија, која е во златна боја со дизајнирани зраци од
знамето на Република Македонија во златна нијанса.
Плакетите се обрабени со традиционален македонски вез во бордо боја.
Изгледот на симболот е даден во Прилог бр. 1 кој е
составен дел на овој правилник.
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Член 15
Плакетите кои им се доделуваат на воениот и цивилниот персонал, имаат минијатурни ленти со димензии 10мм со 35 мм.
Минијатурната лента за Големата плакета е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На растојание од 2 мм од краевите на лентата има по една лента во бордо боја (РГБ
160, 50, 50) со ширина од 2 мм.
Минијатурната лента за Средната плакета е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На растојание од 2 мм од краевите на лентата има по две ленти во бордо боја (РГБ
160, 50, 50) со ширина од 2 мм со меѓусебно растојание
на лентите од 2мм.
Минијатурната лента за Малата плакета е со жолта
боја (РГБ 255, 240, 0). На растојание од 2 мм од краевите на лентата има по три ленти во бордо боја (РГБ 160,
50, 50) со ширина од 2 мм со меѓусебно растојание на
лентите од 2мм.
Член 16
Голема, Средна и Мала плакета може да се додели
само еднаш.
Доделувањето на Големата, односно Средната плакета не ја исклучува можноста од доделување на Средна, односно Мала плакета.
Член 17
Значка на Армијата се доделува од страна на началникот на Генералштабот на Армијата, а со негова согласност и од страна на воените старешини до ранг командант на полк-бригада.
Член 18
На воениот и цивилниот персонал може да се додели: Златна, Сребрена и Бронзена значка.
Член 19
Значката од членот 18 од овој правилник се доделува во знак на сеќавање на одреден настан и може да се
додели само еднаш.
Доделувањето на Златната значка, односно Сребрената значка не ја исклучува можноста од доделување
на Сребрена, односно Бронзена значка.
Член 20
Златната значка на Армијата се изработува со лиење од метал и истата е позлатена. Симболот на значката е ист како и симболот на плакетата на Армијата, во
форма на елипса со димензии 16 мм со 9,5мм и истиот
е прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен.
Симболот е ставен на позадина од картата на територијата на Република Македонија, со димензии 24 мм со
18 мм.
Сребрената значка на Армијата се изработува со
лиење од метал и истата е пониклувана. Симболот на
значката е ист како и симболот на плакетата на Арми-
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јата со димензии 16 мм со 9,5мм, изработен во релјеф и
пониклуван. Симболот е ставен на позадина од картата
на територијата на Република Македонија, со димензии
24 мм со 18 мм.
Бронзената значка на Армијата се изработува со лиење од метал и истата е месингувана и патинирана.
Симболот на значката е ист како и симболот на плакетата на Армијата со димензии 16 мм со 9,5мм, изработен во релјеф, месингуван и патиниран. Симболот е
ставен на позадина од картата на територијата на Република Македонија, со димензии 24 мм со 18 мм.
Член 21
Значката на Армијата има минијатурна лента со димензии 10мм со 35 мм.
Минијатурната лента на Златната значка е со жолта
боја (РГБ 255, 240, 0). Од краевите на лентата има по
едно поле во бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од
12 мм. На средината има лента во виолетова боја (РГБ
102, 0, 102) со ширина од 2мм.
Минијатурната лента на Сребрената значка е со
жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На 2мм од краевите на
лентата има по едно поле во бордо боја (РГБ 160, 50,
50) со ширина од 10 мм. На средината има лента во виолетова боја (РГБ 102, 0, 102) со ширина од 2мм.
Минијатурната лента на Бронзената значка е со
жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На 2мм од краевите на
лентата има по една лента во бордо боја (РГБ 160, 50,
50) со ширина од 1 мм и по една лента во жолта боја
(РГБ 255, 240, 0) со ширина од 1мм. Во продолжение
има по едно поле со бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 8мм. На средината има лента во виолетова боја
(РГБ 102, 0, 102) со ширина од 2мм.
Член 22
На цивилниот и воениот персонал за остварени особени резултати и достигнувања во координацијата и
соработката при заедничко учество во активности од
интерес за Армијата со физички и правни лица, владини и невладини организации, државни институции,
странски вооружени сили, меѓународни организации и
агенции, се доделува Значка на Армијата за партнерство, координација и соработка.
На воениот и цивилниот персонал може да се додели: Златна, Сребрена или Бронзена значка на Армијата
за партнерство, координација и соработка.
Доделувањето на Златната значка, односно Сребрената значка од став 2 на овој член не ја исклучува можноста од доделување на Сребрена, односно Бронзена
значка.
Член 23
Златната значка на Армијата за партнерство, координација и соработка се изработува со лиење од метал
и истата е позлатена. Значката е во кружна форма со
дијаметар од 27мм. На надворешната страна од кругот
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со големина од 5 мм има релјефно издигнување, на кое
од долната страна се поставени две лаворови гранчиња
изработени во релјеф, со големина од 3мм. Во останатиот дел од просторот испишани се зборовите „КООРДИНАЦИЈА, СОРАБОТКА, ПАРТНЕРСТВО“ со големина од 3 мм, кои меѓусебно се одвоени со ѕвезди. На
горниот дел на внатрешниот круг од значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 10
мм и истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна
смола која му дава волумен. Под знакот во долниот дел
се поставени две раце поставени во поздравување.
Сребрената значка на Армијата за партнерство, координација и соработка се изработува со лиење од метал и истата е пониклувана. Значката е во кружна форма со дијаметар од 27мм. На надворешната страна од
кругот со големина од 5 мм има релјефно издигнување,
на кое од долната страна се поставени две лаворови
гранчиња изработени во релјеф, со големина од 3мм.
Во останатиот дел од просторот испишани се зборовите „КООРДИНАЦИЈА, СОРАБОТКА, ПАРТНЕРСТВО“ со големина од 3 мм, кои меѓусебно се одвоени
со ѕвезди. На горниот дел на внатрешниот круг од
значката е поставен единствениот знак на Армијата, со
дијаметар од 10 мм и истиот е во релјеф и прелиен со
високо сјајна смола која му дава волумен. Под знакот
во долниот дел се поставени две раце поставени во поздравување.
Бронзената значка на Армијата за партнерство, координација и соработка се изработува со лиење од метал и истата е месингувана и патинирана. Значката е во
кружна форма со дијаметар од 27мм. На надворешната
страна од кругот со големина од 5 мм има релјефно издигнување, на кое од долната страна се поставени две
лаворови гранчиња изработени во релјеф, со големина
од 3мм. Во останатиот дел од просторот испишани се
зборовите „КООРДИНАЦИЈА, СОРАБОТКА, ПАРТНЕРСТВО“ со големина од 3 мм, кои меѓусебно се одвоени со ѕвезди. На горниот дел на внатрешниот круг
од значката е поставен единствениот знак на Армијата,
со дијаметар од 10 мм и истиот е во релјеф и прелиен
со високо сјајна смола која му дава волумен. Под знакот во долниот дел се поставени две раце поставени во
поздравување.
Член 24
Значката на Армијата за партнерство, координација
и соработка има минијатурна лента со димензии 10мм
со 35 мм.
Минијатурната лента на Златната значка е со сина
боја (РГБ 0, 150, 250). На средината на лентата е поставено едно поле со ширина од 5 мм, кое се состои од една лента во бела боја со ширина од 2 мм, а лево и десно
од белата лента има по една лента во зелена боја (РГБ
50, 150, 100) со ширина од 1,5 мм.
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Минијатурната лента на Сребрената значка е со сина боја (РГБ 0, 150, 250). На 10 мм од краевите на лентата има по едно поле кое се состои од една лента во
бела боја со ширина од 2 мм, а лево и десно од белата
лента има по една лента во зелена боја (РГБ 50, 150,
100) со ширина од 1,5 мм.
Минијатурната лента на Бронзената значка е со сина боја (РГБ 0, 150, 250). На 5 мм од краевите на лентата има по едно поле кое се состои од една лента во бела
боја со ширина од 2 мм, а лево и десно од белата лента
има по една лента во зелена боја (РГБ 50, 150, 100) со
ширина од 1,5 мм. На растојание од 5 мм од овие полиња, на средината на лентата има едно поле кое се состои од една лента во бела боја со ширина од 2 мм, а
лево и десно од белата лента има по една лента во зелена боја (РГБ 50, 150, 100).
Член 25
На воениот и цивилниот персонал за поминати десет, дваесет и триесет години служба во Армијата, им
се доделува јубилејна Значка за долгогодишна служба.
Член 26
Значката за долгогодишна служба во Армијата се
доделува од страна на министерот за одбрана, на предлог на Генералштабот, врз основа на податоците од
евиденција во персоналното досие, и тоа:
- Златна значка за долгогодишна служба за поминати триесет години активна воена служба во Армијата,
- Сребрена значка за долгогодишна служба за поминати дваесет години активна воена служба во Армијата и
- Бронзена значка за долгогодишна служба за поминати десет години активна воена служба во Армијата.
Член 27
Златната значка за долгогодишна служба во Армијата се изработува со лиење од метал и истата е позлатена. Значката е во кружна форма со дијаметар од
27мм. На средината на значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 15мм и истиот е
во релјеф и прелиен со високо сјајна смола која му дава
волумен. На 1 мм над знакот во горниот дел во полукруг е испишан текст „10 ГОДИНИ СЛУЖБА“ со големина од 4мм. На 1мм под знакот во полукруг се поставени две ловорови гранчиња изработени во релјеф, со
големина од 3мм.
Сребрената значка за долгогодишна служба во Армијата се изработува со лиење од метал и истата е пониклувана. Значката е во кружна форма со дијаметар
од 27мм. На средината на значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 15мм и
истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. На 1 мм над знакот во горниот дел
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во полукруг е испишан текст „20 ГОДИНИ СЛУЖБА“
со големина од 4мм. На 1мм под знакот во полукруг се
поставени две ловорови гранчиња изработени во релјеф, со големина од 3мм.
Бронзената значка за долгогодишна служба во Армијата се изработува со лиење од метал и истата е месингувана и патинирана. Значката е во кружна форма
со дијаметар од 27мм. На средината на значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од
15мм и истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна
смола која му дава волумен. На 1 мм над знакот во горниот дел во полукруг е испишан текст „20 ГОДИНИ
СЛУЖБА“ со големина од 4мм. На 1мм под знакот во
полукруг се поставени две ловорови гранчиња изработени во релјеф, со големина од 3мм.
Член 28
Значката за долгогодишна служба во Армијата има
минијатурна лента со димензии 10мм со 35 мм.
Минијатурната лента на Златната значка е со сивосина боја (РГБ 90, 150, 150). На растојание од 2 мм од
краевите на лентата има по една лента во сина боја
(РГБ 75, 170, 200) со ширина од 2 мм.
Минијатурната лента на Сребрената значка е со сивосина боја (РГБ 90, 150, 150). На растојание од 2 мм
од краевите на лентата има по две ленти во сина боја
(РГБ 75, 170, 200) со ширина од 2 мм со меѓусебно растојание на лентите од 2мм.
Минијатурната лента на Бронзената значка е со сивосина боја (РГБ 90, 150, 150). На растојание од 2 мм
од краевите на лентата има по три ленти во сина боја
(РГБ 75, 170, 200) со ширина од 2 мм со меѓусебно растојание на лентите од 2мм.
Член 29
На носителите на плакетите и значките им се издава уверение за доделената плакета или значка.
Член 30
Изгледот на Плакетата на Армијата е даден во Прилог бр.2 кој е составен дел на овој правилник.
Изгледот на Значката на Армијата, Значката на Армијата за партнерство, координација и соработка, Значката за долгогодишна служба во Армијата и изгледот
на минијатурните ленти се дадени во Прилог бр.3 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 31
Награди на Армијата, за вонредно залагање и постигнување исклучителни резултати во извршувањето
на работите и задачите во службата се доделуваат на
воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата.
Наградите се доделуваат како наградно отсуство,
односно како предметна награда.
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Член 32
Наградни отсуства се доделуваат од страна на министерот за одбрана и воените старешини на командни
или раководни должности, и тоа:
а) на професионални војници, војници и питомци
на Воената академија:
- министерот за одбрана до 15 дена,
- началникот на Генералштабот на Армијата до 12
дена,
- командантот на Здружената оперативна команда
до девет дена,
- командант на полк-бригада и нему рамна единица
до седум дена,
- командант на баталјон до пет дена и
- командир на чета до два дена
б) на воени старешини и цивилни лица:
- министерот за одбрана до 15 дена,
- началникот на Генералштабот на Армијата до 12
дена,
- командантот на Здружената оперативна команда
до седум дена,
- командант на полк-бригада и нему рамна единица
до пет дена.
Член 33
Како предметна награда може да се додели огнено
оружје (пиштол или пушка), часовник, слика, книга и
други предмети.
Поединечната вредност на наградата од став 1 на
овој член не може да изнесува повеќе од 1.000 ЕВРА во
денарска противвредност пресметана по среден курс на
Народната банка на Република Македонија, на денот
на доделувањето на наградата.
Член 34
Пофалница на Армијата за вонредно залагање и постигнување особени резултати во извршувањето на работите и задачите на службата се доделуваат од страна
на министерот за одбрана и воените старешини на командни должности до полк-бригада.
Член 35
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за доделување на
плакети, значки, награди и пофалници на воени и цивилни лица на служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија”
бр. 49/03 и 153/09).
Член 36
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 06-570/2
29 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1209.
Врз основа на член 8 став (4) од Законот за заштита
на конкуренцијата (,,Службен весник на Република Македонија” бр.145/2010 и 136/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе
У Р Е Д Б А
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДОГОВОРИ ОД
МАЛО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Општа одредба
Со оваа уредба се уредуваат поблиските услови кои
треба да ги исполнат договорите за да се сметаат за договори од мало значење, а особено се определуваат пазарните удели на договорните страни од значење за
квалификација на договорите како договори од мало
значење и ограничувањата кои не смеат да бидат содржани во договорите од мало значење.
Член 2
За целите на оваа уредба поимите “претпријатие”,
“договорна страна”, “дистрибутер”, “добавувач” и “купувач” ги вклучуваат и нивните соодветни поврзани
претпријатија.
Член 3
Пазарни удели на договорните страни од значење за
квалификација на договорите како договори од
мало значење
(1) За договор од мало значење се смета договор во
кој:
a) заедничкиот пазарен удел на договорните страни
не го надминува прагот од 10% на било кој од релевантните пазари на кои договорот има влијание, доколку договорот е хоризонтален, или
б) пазарниот удел што го има секоја од договорните
страни не го надминува прагот од 15% на било кој од
релевантните пазари на кои договорот има влијание,
доколку договорот е вертикален.
в) во случаите кога не може да се утврди дали договорот е хоризонтален или вертикален се применува
прагот од 10%.
(2) Кога конкуренцијата на релевантниот пазар се
ограничува преку кумулативно влијание на договори за
продажба на стоки и услуги склучени меѓу различни
добавувачи или дистрибутери (кумулативна последица
на затварање од паралелни мрежи на договори кои
имаат слични последици на пазарот), праговите на пазарните удели утврдени во став (1) на овој член не смее
да надминат 5%, како за хоризонталните, така и за вертикалните договори. Доколку пазарниот удел на индивидуалните добавувачи или дистрибутери не надминува 5% на релевантниот пазар, тогаш тие вообичаено немаат значителен придонес за кумулативна последица
на затварање.

(3) Доколку помалку од 30% од релевантниот пазар
е покриен со паралелни мрежи на договори кои имаат
слични последици тогаш не е веројатно постоење на
кумулативна последица на затварање од став (2) на
овој член.
(4) Одредбите од ставовите (1) и (2) од овој член се
применуваат и доколку пазарниот удел на претпријатијата – договорни страни не го надминува прагот од 5%,
10% и 15% за повеќе од 2% во текот на две последователни календарски години.
Член 4
Ограничувања кои не смеат да бидат содржани во
договорите од мало значење
(1) Хоризонталните договори од мало значење не
смеат да содржат ограничувања кои директно или индиректно, сами или во комбинација со други фактори
под контрола на договорните страни имаат за цел:
а) фиксирање на цени на производи при нивна продажба на трети лица;
б) ограничување на производството или продажбите;
в) поделба на пазарите или купувачите.
(2) Вертикалните договори од мало значење не смеат да содржат ограничувања кои директно или индиректно, сами или во комбинација со други фактори под
контрола на учесниците во договорот, имаат за цел:
а) ограничување на можноста на купувачот да
утврди своја продажна цена, без влијание на можноста
на добавувачот да наложи максимална продажна цена
или да препорача продажна цена, под услов да не станува збор за фиксирана или минимална продажна цена
како резултат на притисок или поволности понудени
од било која договорна страна;
б) ограничување на територијата на која или ограничување на потрошувачите на кои купувачот може да
ги продава стоките или услугите предмет на договорот,
освен следните ограничувања:
- ограничување на активни продажби на ексклузивна територија или на ексклузивна група на потрошувачи резервирана за добавувачот или доделена од страна
на добавувачот на друг купувач, под услов таквото
ограничување да не ги ограничува продажбите од страна на потрошувачи на купувачот;
- ограничување на продажби на крајни корисници
од страна на купувач кој делува на ниво на продажба
на големо;
- ограничување на продажби на неовластени дистрибутери од страна на членови на систем на селективна дистрибуција и/или
- ограничување на можноста на купувачот да продава делови набавени со цел нивно вградување, на потрошувачи кои би ги искористиле тие делови за производство на ист тип на стоки како оние произведени од
добавувачот.
в) ограничување на членови на систем на селективна дистрибуција кои делуваат на ниво на продажба на
мало, да вршат активна или пасивна продажба на крајни корисници, без влијание на можноста за забрана на
член на системот да делува надвор од овластеното место на делување.
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г) ограничување на меѓусебно снабдување меѓу дистрибутери во рамки на систем на селективна дистрибуција, вклучувајќи и меѓусебно снабдување меѓу дистрибутери кои делуваат на различно ниво на трговија
и/или
д) ограничувања договорени меѓу добавувач на делови и купувач кој ги вградува тие делови, кои ја ограничуваат способноста на добавувачот да ги продава деловите како резервни делови на крајни корисници или
сервисери или други даватели на услуги на кои купувачот не им доверил поправка или сервисирање на неговите стоки.
(3) Хоризонтални договори од мало значење каде
конкурентите делуваат, за целите на договорот, на различно ниво на производниот или дистрибутивниот
синџир не смеат да содржат било кое ограничување
утврдено во став (1) или (2) од овој член.
Член 5
Престанување на важење
Со денот на влегување во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за договори од мало значење („Службен весник на Република Македонија“ бр.
91/2005).
Член 6
Влегување во сила
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-1778/1
23 март 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
___________

1210.
Врз основа на член 15 став (6) од Законот за заштита
на конкуренцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 145/2010 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА КОНЦЕНТРАЦИЈА И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА
ЗАЕДНО СО ИЗВЕСТУВАЊЕТО (∗)
Член 1
Општа одредба
Со оваа уредба се уредуваат формата и содржината
на известувањето за концентрацијата од член 15 став
(1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошен текст: Закон), како и потребната документација која се поднесува заедно со известувањето.

(∗) Со оваа Уредба се врши усогласување со Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 802/2004 од 7 април 2004 година со која се имплементира Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 139/2004 за контрола
на концентрирањето помеѓу претпријатија OJ L 133, 30.4.2004
стр. 1-39, CELEX бр. 32004R0802.

Член 2
Форма на известувањето
Известувањето заедно со документацијата се поднесува во писмена и електронска форма.
Член 3
Задолжителна содржина на известувањето
(1) Известувањето задолжително ги содржи следните податоци:
1) Кратко резиме на известувањето кое содржи: назив, седиште и предмет на работење на учесниците во
концентрацијата, видот на концентрација (на пример,
спојување, стекнување, заедничка контрола и сл.) и пазарите на кои се однесува концентрацијата. Ова кратко
резиме Комисијата го објавува на својата веб страната
и истото не треба да содржи деловни тајни;
2) назив, седиште и предмет на работење на подносителот на известувањето;
3) назив, седиште и предмет на работење на сите
учесници во концентрацијата;
4) овластување на застапникот или полномошникот
кој го поднесува известувањето како претставник на
подносителот на известувањето;
5) име, адреса, број на телефон, број на факс и е-маил адреса на лицето кое подносителот на известувањето го одредил како лице задолжено за контакти и соработка со Комисијата, ако станува збор за лице кое е
различно од лицето кое го поднесува известувањето;
6) детален опис на природата на концентрацијата,
односно дали истата настанува со стекнување на целосна или делумна контрола, заедничка контрола, заедничко вложување и сл;
7) наведување на правната основа на концентрацијата (име на исправата, деловен број, назив на странката во конкретната правна работа, место и датум на
склучување на правната работа), а особено:
- договор за спојување,
- договор за припојување или соодветни одлуки на
органите на претпријатието,
- договор со кои се стекнуваат акции или удели,
- договор за управување со друштвото,
- договор за пренос на добивка,
- одлуки за измена на статути, договор за друштвото или било кој друг акт кој на некој од учесниците
му дава решавачко влијание,
- договор за закуп на имот на кој на некој од учесниците им дава решавачко влијание,
- јавна понуда за преземање,
- договор за заедничко вложување;
8) попис на финансиските извештаи за годината
што и претходи на концентрацијата (биланс на состојба, биланс на успех, известување за промена на главницата, податоци за висината на уплатените премии на
друштвата за осигурување), како и други извештаи од
кои се гледа финансиската состојба на учесниците во
концентрацијата кои се доставуваат кон известувањето;
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9) вкупниот годишен приход (деловни приходи, финансиски приходи, вонредни приходи) на учесниците
во концентрацијата по одземање на продажните рабати
и на данокот на додадена вредност и другите јавни давачки директно поврзани со приходот, во смисла на
член 16 од Законот, изразен посебно за секој учесник
во концентрацијата на светскиот пазар и на пазарот во
Република Македонија;
10) утврдување на релевантни пазари на стоки и соодветните релевантни географски пазари на кои делуваат учесниците во концентрацијата и нивните поврзани претпријатија и проценка на нивните пазарни удели
(пресметани според обем и вредност на продажбите)
пред и по спроведувањето на концентрацијата и доставување на информации во поглед на фактори релевантни за оценка на дефиницијата на релевантен пазар и
анализи зошто стоките или услугите во тие пазари се
опфатени, а други, пак, се исклучени со користење на
дефиницијата за релевантен пазар;
11) попис и проценка на пазарните удели на главните конкуренти на учесниците во концентрацијата на релевантниот пазар;
12) структура на имателите на акции и удели во
претпријатието над кое се стекнува контрола односно
решавачко влијание, пред и после спроведената концентрација (изразена во проценти);
13) попис на други претпријатија на релевантниот
пазар во кои учесниците во спојувањето поединечно
или групно имаат 10 % или повеќе удели во основниот
капитал односно 10 % или повеќе право на глас, со
краток опис на основните дејности на тие претпријатија;
14) попис на сите претпријатија на релевантниот
пазар во кои членови на управните или надзорните одбори се истовремено членови на управните или надзорните одбори на учесниците во концентрацијата, со краток опис на основната дејност на тие претпријатија;
15) наведување на други тела овластени за оценка
на концентрацијата надвор од територијата на Република Македонија на кои им е поднесено барање за
оценка на истата концентрација или постои намера за
поднесување на такво барање;
16) детален опис на организацијата на мрежата на
дистрибуција и малопродажбата на стоки и/или услуги
на релевантниот пазар, со посебен опис на мрежата на
дистрибуција и малопродажба која ја користат учесниците во концентрацијата (сопствена, договорна и др.);
17) опис на извршени или планирани истражувања
и вложувања во развој на учесниците во концентрацијата (форма и вид на вложување или истражување, нивното значење за производството и прометот на стоките
и/или услугите на релевантниот пазар, износот на
средствата кои се вложени за таа цел или се планира да
се вложат и др.;
18) стратешките и економските причини за настанување на концентрацијата;
19) опис и детално образложение на очекувани поволности кои ќе произлезат од спроведувањето на концентрацијата за потрошувачите, а особено:
- намалување на цените на стоките и/или услугите,
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- зголемување на квалитетот на стоките и/или услугите,
- воведување на иновации,
- зголемување и проширување на можностите за избор на стоки и/или услуги за потрошувачите;
20) потпис на подносителот на известувањето или
на лицето овластено за застапување на подносителот
на известувањето;
21) изјава потпишана од или во име на сите учесници во концентрацијата кои го поднесуваат известувањето со која подносителот/лите на известувањето изјавува/ат дека, според негово/нивно мислење и верување,
информациите дадени во известувањето се вистинити,
точни и целосни, дека се доставени вистинити и комплетни документи во оригинал, односно копија(и) од документите кои се бараат согласно Законот за заштита
на конкуренцијата и оваа уредба, дека сите проценки
се направени како такви и се негови/нивни најдобри
проценки на наведените фактори и дека сите искажани
мислења се искрени, како и дека е/се целосно запознат/и со одредбите од членот 61 став (2) од Законот за
заштита на конкуренцијата и
22) место и датум на поднесувањето на известувањето.
Член 4
Други податоци во известувањето
(1) Освен задолжителните податоци наведени во
член 3 од оваа уредба, Комисијата може да бара и доставување на други податоци и документи за кои смета
дека би можеле да и помогнат при оценка на концентрацијата, а особено:
1) податоци за бројот на вработените во претпријатијата учесници во концентрацијата и бројот на вработени во поврзаните претпријатија, во годината што и
претходи на концентрацијата;
2) листа на петте најголеми снабдувачи на секој од
учесниците во концентрацијата, вклучувајќи ја вредноста на извршените набавки во годината што и претходи
на концентрацијата;
3) листа на пет најголеми купувачи на секој од
учесниците во концентрацијата за секој релевантен пазар одделно, вклучувајќи ја вредноста на продажбите
во годината што и претходи на концентрацијата;
4) податоци за вредноста и обемот на продажбата
изразена во денари кои учесниците во концентрацијата
ги оствариле со продажба на стоки и/или услуги на релевантниот пазар во последните три години што и
претходат на концентрацијата, одделно за секоја година;
5) проценка на вкупната големина на секој пазар,
пресметана според вредност и обем, наведување на изворите на податоците кои се користени и потребните
документи кои ги потврдуваат овие проценки, за последните три години што и претходат на концентрацијата, одделно за секоја година;
6) проценка на вкупниот увоз со наведување на: делот на увозот остварен од учесниците во концентрацијата, проценка на степенот на влијание на квотите или
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други бариери на можноста за увоз и проценка на степенот на влијание на транспортните трошоци на можноста за увоз, за последните три години што и претходат на концентрацијата, одделно за секоја година;
7) објаснување на начинот на кој учесниците во
концентрацијата ги произведуваат стоките, ја определуваат цената на стоките и/или услугите и начинот на
кој истите ги дистрибуираат, односно дали производството, одредувањето на цената и дистрибуцијата се вршат на локално или национално ниво, за последните
три години што и претходат на концентрацијата, одделно за секоја година;
8) објаснување на природата и степенот на вертикална интегрираност на секој учесник во концентрацијата во споредба со неговите конкуренти, за последните
три години што и претходат на концентрацијата, одделно за секоја година;
9) објаснување на каналите за дистрибуција и сервисните мрежи кои постојат на релевантните пазари;
10) податоци за вкупен капацитет на учесниците во
концентрацијата и степенот на неговата искористеност
во последните три години;
11) објаснување на структурата на побарувачката,
како што се: важноста на преференциите кои ги имаат
купувачите, улогата на диференцијацијата на производите, улогата на трошоците на префрлување кон друг
добавувач, степенот на концентрација или дисперзија
на купувачите, сегментација на купувачите во разни
групи, важноста на договорите за ексклузивен дистрибутер и другите видови на долгорочни договори и до
кој степен како извор на побарувачката се јавуваат државни органи, институции, јавни претпријатија и други
субјекти кои набавките ги вршат согласно Законот за
јавни набавки и/или
12) податоци дали во последните пет години имало
значителен влез на било кој од релевантните пазари,
дали, според сознанијата на учесниците во концентрацијата, се очекува нов влез на било кој од релевантните
пазари, како и опис на факторите кои влијаат на можноста за влез на истите.
Член 5
Потребна документација која се поднесува заедно со
известувањето
Потребната документација која се поднесува заедно
со известувањето е:
1) извод од трговскиот регистар при Централниот
регистар или други регистри на правни лица од кој се
видливи податоците за називот, седиштето и предметот
на работење на подносителот на известувањето;
2) извод од трговскиот регистар при Централниот
регистар или други регистри на правни лица од кој се
видливи податоците за називот, седиштето и предметот
на работење на сите учесници во концентрацијата;
3) полномошно ако известувањето се поднесува
преку полномошник;
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4) примерок од оригиналот од правната работа што
е основ на концентрацијата или заверен препис, со заверен превод на македонски јазик, како што се:
- договор за спојување,
- договор за припојување или соодветни одлуки на
органите на претпријатието,
- договор со кој се стекнуваат акции или удели,
- договор за управување со друштвото,
- договор за пренос на добивка,
- одлуки за измена на статути, договор за друштвото или било кој друг акт кој на некој од учесниците му
дава решавачко влијание,
- договор за закуп на имот кој на некој од учесниците во концентрацијата му дава решавачко влијание,
- јавна понуда за преземање,
- договор за заедничко вложување.
5) детални годишни финансиски извештаи за учесниците во концентрацијата за деловната година што и
претходи на концентрацијата, со податоци за вкупниот
приход на сите претпријатија учесници во концентрацијата остварен со продажба на стоки и/или услуги, по
одземање на продажните рабати и на данокот на додадена вредност и другите јавни давачки директно поврзани со приходот на светскиот пазар и на пазарот во
Република Македонија;
6) сите расположливи анализи, студии, прикази и
други извештаи подготвени од или за било кој член на
управниот, надзорниот одбор или претседателот и/или
членовите на собранието на акционери чиј предмет е
проценка и анализа на концентрацијата од гледна точка
на конкуренцијата, потенцијалот за раст на продажбите
или проширување на други пазари на стоки и други географски пазари, како и проценки и анализи на општите пазарни услови;
7) графички приказ (дијаграм) на организационата
структура на учесниците во концентрацијата и поврзаните друштва од кои јасно се видливи особено:
- меѓусебните врски помеѓу учесниците во концентрацијата и поврзаните претпријатија,
- уделите кои владејачките претпријатија ги имаат
во основниот капитал на зависните претпријатија, односно кои претпријатијата ќерки ги имаат во други
претпријатија ќерки внатре во поврзаните претпријатија (изразени во проценти);
8) извештај за стратешките и економските причини
за настанување на концентрацијата и
9) одлуки на други тела овластени за оценка на концентрацијата надвор од територијата на Република Македонија до кои е поднесено барање за оценка на концентрацијата односно доказ дека такво известување е
поднесено.
Член 6
Престанување на важност
Со денот на влегување во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за поблиските критериуми за
оценка на концентрациите и содржината и формата на
известувањето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/2005).
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Член 7
Влегување во сила
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-1779/1
23 март 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

1211.
Врз основа на член 9 став (2) од Законот за заштита
на конкуренцијата (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 136/2011), Владата на Република Mакедонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, дoнесе
УРЕДБА
ЗА ГРУПНО ИЗЗЕМАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ
ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ(∗)
Член 1
Општa одредба
Со оваа уредба се уредува обемот на примена на
групното изземање, поблиските услови во однос на пазарните удели и елементите на договорите кои треба да
бидат исполнети за примена на групното изземање,
ограничувањата и обврските кои не смеат да се содржат договорите за осигурување, како и поблиските услови за повлекување на групното изземање.
Член 2
Дефиниции
(1) Одделни поими употребени во оваа уредба го
имаат следново значење:
1) ,,групно изземање,, е изземање на одредени видови договори, за осигурување од примена на одредбите
за забранети договори утврдени со член 7 став (1) од
Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот);
2) „претпријатија учесници“ се претпријатија кои се
договорни страни и нивните поврзани претпријатија;
3) „со-осигурителни пулови“ се пулови основани
директно од страна на претпријатија за осигурување,
преку осигурителни брокери или преку овластени застапници, со исклучок на ад-хок (повремени, инцидентни) договори за со-осигурување на пазарот за осигурување, со кои се покрива одреден дел од даден ризик од водечко осигурително претпријатие, а останатиот дел од ризикот се покрива од следните осигурители
кои се поканети да го покријат останатиот ризик, кои:
((∗) Со оваа Уредба се врши усогласување со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 267/2010 од 24 март 2010 година, за примена на
Член 101 (3) од Договорот за функционирање на Европската унија за одредени категории на договори, одлуки и договорена практика во осигурителниот сектор (Текст со важност за ЕЕО), OJ L
83 30.03.2010 стр. 1-7, CELEX бр.32010Р0267.

а) се согласни да потпишат, во име и за сметка на
сите учесници, осигурување на конкретна категорија
на ризик или
б) го доверуваат потпишувањето и управувањето
со осигурувањето на конкретна категорија на ризик, во
нивно име и за нивна сметка на едно од претпријатијата за осигурување, на заеднички брокер или на заедничко тело формирано за оваа намена;
4) „реосигурителни пулови“ се пулови кои се основани директно од страна на претпријатија за осигурување, преку осигурителни брокери или овластени застапници, најверојатно со помош на едно или повеќе претпријатие за реосигурување, со исклучок на ад-хок (повремени, инцидентни) договори за реосигурување на
пазарот за осигурување, каде одреден дел од даден ризик е покриен од водечко осигурително претпријатие, а
останатиот дел од овој ризик е покриен од следните
осигурителни претпријатија, кои потоа се поканети да
го покријат остатокот, со цел:
а) меѓусебно да ги реосигураат сите или дел од нивните средства во однос на одредена категорија ризик
и/или
б) во исклучителни случаи да прифатат, во име и за
сметка на сите учесници, реосигурување на истата категорија на ризик;
5) „нови ризици“ се:
а) ризици кои претходно не постоеле, а за кои осигурителното покритие бара развој на еден сосема нов
производ на осигурување, не вклучувајќи проширување, подобрување или замена на постоечки производ на
осигурување или
б) во исклучителни случаи, ризици за кои врз основа на објективна анлиза е утврдено дека нивната природа материјално се променила до степен што не е
можно однапред да се знае каков капацитет за преземање на ризик е неопходен со цел да се покрие таквиот
ризик и
6) „премија за осигурување“ е цената која ја плаќа
купувачот на осигурителна полиса.
Член 3
Примена на групното изземање кај договори за
здружени пресметки, заеднички табели и заеднички
студии
(1) Договори кои се склучени помеѓу две или повеќе претпријатија во осигурителниот сектор се изземени
од примена на одредбите од членот 7 став (1) од Законот доколку ги исполнуваат условите уредени со оваа
уредба, а согласно член 7став (3) и член 9 став (1) точка 2) од Законот во однос на:
a) здружените пресметки и дистрибуција на информации неопходни за следниве намени:
- пресметка на просечните трошоци за покривање
на одреден ризик во минатото (во понатамошниот
текст: здружени пресметки) и/или
- изготвување на табели за смртност и табели кои
покажуваат зачестеност на заболувања, несреќа и инвалидитет во врска со осигурување кое вклучува елементи на капитализација (во понатамошниот текст: табели)
и
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б) заедничко изготвување на студии за веројатното
влијание на општи околности кои не зависат од заинтересираните претпријатија на фреквенцијата или на обемот на идните побарувања за надомест на штети за даден ризик или категорија на ризик или на профитабилноста на различните видови на инвестиции (во понатамошниот текст: студии), како и дистрибуцијата на резултатите од таквите студии.
Член 4
Услови за групно изземање на договори за здружени
пресметки заеднички табели и заеднички студии
(1) Групното изземање од член 3 став (1) точка а) од
оваа уредба се применува под услов здружените пресметки или табелите:
а) да се засновани на собрани, групирани податоци
за определен број на години на ризик, избрани како
период на набљудување, кои се однесуваат на идентични или споредливи ризици во доволен број за да претставуваат основа за статистичка обработка и кои ќе покажат вредности, меѓу другото и за следново:
- бројот на барања за надомест на штетие во текот
на дадениот период;
- бројот на индивидуалните ризици осигурени во
секоја година на ризик од избраниот период за набљудување;
- вкупните износи на извршени плаќања или плаќања кои треба да се извршат во однос на побарувања за
надомест на штети кои се појавиле во текот на наведениот период и
- вкупниот износ на капиталот осигурен за секоја
година на ризик за време на избраниот период на набљудување;
б) да вклучуваат детален преглед на расположивите
статистички податоци, како што е статистички соодветно за актуарите и
в) да не вклучуваат на каков било начин елементи
за непредвидени ситуации, приходи кои произлегуваат
од резервите, административни или комерцијални трошоци или фискални или парафискални придонеси, и да
не ги земаат предвид ниту приходите од вложувања,
ниту очекуваниот профит.
(2) Изземањата од член 3 од оваа уредба се применуваат под услов компилациите, табелите или резултатите од студиите:
а) да не ги идентификуваат засегнатите претпријатија за осигурување или било кој осигуреник;
б) кога се собрани и дистрибуирани, да вклучуваат
и изјава дека се необврзувачки;
в) да не содржат никаков показател за нивото на
премиите за осигурување;
г) да се достапни под разумни, прифатливи и недискриминаторски услови, на секое претпријатие за осигурување кое бара копија од нив, вклучувајќи ги и
претпријатијата за осигурување кои не се активни на
географскиот или пазарот на стоки на кои се однесуваат тие компилации, табели или резултати од студиите и
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д) да се стават на располагање под разумни, прифатливи и недискриминаторски услови на организациите на потрошувачи или организациите на купувачи
кои бараат пристап до нив во конкретни и прецизни услови од соодветно оправдана причина, освен во случаи
кога неоткривањето е објективно оправдано по основ
на јавна безбедност.
Член 5
Договори за здружени пресметки,заеднички табели
и заеднички студии кои не се изземени
Изземањата од член 3 од оваа уредба нема да се
применуваат кога претпријатијата учесници влегуваат
во взаемен ангажман или се обврзуваат меѓу себе, или
обврзуваат други претпријатија, да не користат здружени пресметки или табели кои се разликуваат од оние
кои се наведени во член 3 став (1) точка а) од оваа
уредба или да не отстапуваат од резултатите од истражувањата наведени во член 3 став (1) точка б) од оваа
уредба.
Член 6
Услови за групно изземање на договори за заедничко покривање на одредени видови ризици
Договори кои се склучени помеѓу две или повеќе
претпријатија во осигурителниот сектор се изземени од
примена на одредбите од членот 7 став (1) од Законот
доколку ги исполнуваат условите уредени со оваа
уредба, а согласно член 7 став (3) и член 9 став (1) точка 2) од Законот доколку се однесуваат на поставување и работење на пулови на претпријатија за осигурување или на претпријатија за осигурување и реосигурување за заедничко покривање на одредена категорија
на ризици во форма на со-осигурување или со-реосигурување.
Член 7
Примена на групното изземање на договори за заедничко покривање на одредени видови ризици и
прагови на пазарни удели
(1) За со-осигурителните и реосигурителните пулови, кои се создадени исклучиво со цел да се покријат
нови ризици, изземањето од член 6 од оваа уредба се
применува за период од три години од датумот на првото основање на пулот без оглед на уделот на пазарот
на пулот.
(2) За со-осигурителните и реосигурителните пулови кои не потпаѓаат под став (1) од овој член, изземањето од член 6 од оваа уредба се применува под услов
заедничкиот пазарен удел на претпријатијата учесници
во пулот да не надминува:
а) во случај на со-осигурителни пулови, 20% од кој
било релевантен пазар;
б) во случај на реосигурителни пулови, 25% од кој
било релевантен пазар.
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(3) При пресметување на пазарниот удел на релевантниот пазар на претпријатие учесник во пулот ќе се
води сметка за:
а) пазарниот удел на претпријатието учесник во
рамките на предметниот пул;
б) пазарниот удел на претпријатието учесник во
друг пул во кој тоа претпријатие учествува на истиот
релевантен пазар, како и предметниот пул и
в) пазарниот удел на претпријатието учесник, надвор од било кој пул на истиот релевантен пазар како и
предметниот пул.
(4) За целите на примена на праговите на пазарните
удели од став (2) на овој член, се применуваат следните правила:
а) пазарниот удел ќе се пресметува врз основа на
бруто полисиран приход од премиите, а доколку такви
податоци не се достапни, проценките засновани на
други сигурни пазарни информации вклучувајќи го
обезбеденото осигурителното покритие или вредноста
на осигурениот ризик (сума на осигурување) може да
се користат за утврдување на пазарниот удел на засегнатото претпријатие;
б) пазарниот удел ќе се пресметува врз основа на
податоци што се однесувааат на претходната календарска година.
(5) Доколку пазарниот удел од став (2) точка а) од
овој член иницијално не надминува 20%, но последователно се зголеми над тоа ниво без да надмине 25%,
групното изземање од член 6 од оваа уредба продолжува да се применува за период од две последователни
календарски години по годината во која прагот од 20%
за првпат бил надминат.
(6) Доколку пазарниот удел од став (2) точка а) од
овој член иницијално не надминува 20%, но последователно се зголеми и надмине 25%, групното изземање
од член 6 од оваа уредба продолжува да се применува
за период од една календарска година по годината во
која за прв пат бил надминат прагот од 25%.
(7) Групното изземање од ставовите (5) и (6) од овој
член не може да се комбинира на начин на кој би се
надминал периодот од две календарски години.
(8) Доколку пазарниот удел од став (2) точка б) од
овој член иницијално не надминува 25%, но последователно се зголеми над тоа ниво без да надмине 30%,
групното изземање од член 6 од оваа уредба продолжува да се применува за период од две последователни
календарски години по годината во која прагот од 25%
за првпат бил надминат.
(9) Доколку пазарниот удел од став (2) точка б) од
овој член иницијално не надминува 25%, но последователно се зголеми и надмине 30%, групното изземање
од член 6 од оваа уредба продолжува да се применува
за период од една календарска година по годината во
која прагот од 30% за првпат бил надминат.
(10) Групното изземање од ставовите (8) и (9) од
овој член не може да се комбинира на начин на кој би
се надминал периодот од две календарски години.
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Член 8
Услови за изземање на договори за заедничко покривање на одредени видови ризици
Групното изземање од член 6 од оваа уредба се
применува под услов:
а) секое претпријатие учесник во рамките на разумен временски период за известување има право да се
повлече од пулот без да сноси било какви санкции;
б) правилата на пулот не обврзуваат ниедно од
претпријатијата учесници да врши осигурување или реосигурување преку пулот и не ограничуваат ниедно од
претпријатијата учесници да врши осигурување или реосигурување надвор од пулот, во целост или делумно
на било кој од видовите ризици кои ги покрива пулот;
в) правилата на пулот не ја ограничуваат дејноста
на пулот или на претпријатијата учесници за осигурување или реосигурување на ризици на определено подрачје во Република Македонија;
г) договорот не го ограничува обемот на услугите
или продажбите;
д) со договорот не се врши поделба на пазари или
купувачи и
ѓ) претпријатијата учесници во реосигурителниот
пул не ги договараат премиите за осигурување кои ги
наплаќаат за директно осигурување.
Член 9
Поблиски услови за повлекување на групното
изземање
Комисијата за заштита на конкуренцијата може да
го повлече групното изземање доколку во постапка поведена по службена должност или по барање на странка, утврди дека договорот на кој се применува групното изземањ од оваа уредба сепак имал последици кои
не се во согласност со условите утврдени во член 7
став (3) од Законот. При повлекување на групното изземање Комисијата за заштита на конкуренцијата особено ќе ги има во предвид анти-конкурентски последици кои можат да произлезат од постоењето на врски
помеѓу со-осигурителните или реосигурителните пулови и/или неговите претпријатија учесници и други пулови и/или нивните претпријатија учесници на истиот
соодветен пазар.
Член 10
Преоден период
Сите договори за осигурување склучени согласно
Уредбата за групно изземање на договори за осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
91/2005) треба да се усогласат со одредбите од оваа
уредба најдоцна до 1 септември 2012 година.
Член 11
Престанување на важност
Со денот на влегување во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за групно изземање на договори за осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 91/2005).
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Член 12
Влегување во сила
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-1782/1
23 март 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

1212.
Врз основа на член 9 став (2) од Законот за заштита
на конкуренцијата (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2010 и 136/2011), Владата на Република Mакедонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ГРУПНО ИЗЗЕМАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ДОГОВОРИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА (∗)
Член 1
Општа одредба
Со оваа уредба се уредува обемот на примена на
групното изземање, поблиските услови во однос на пазарните удели кои треба да бидат исполнети за примена на групното изземање, ограничувањата кои не смеат
да се содржат во хоризонталните договори за специјализација како и поблиските услови за повлекување на
групното изземање.
Член 2
Дефиниции
(1) Одделни поими употребени во оваа уредба го
имаат следново значење:
а) „групно изземање“ е изземање на одредени видови договори за специјализација од примена на одредбите за забранети договори утврдени со член 7 став (1) од
Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот);
б) „договор за специјализација“ е унилатерален договор за специјализација, реципрочен договор за специјализација или договор за заедничко производство;
в) „унилатерален договор за специјализација“ е договор меѓу две договорни страни кои се активни на ист
пазар на производ при што едната договорна страна се
согласува целосно или делумно да го прекине производството на одредени производи или да се воздржи од
производство на тие производи и да ги купува од другата договорна страна која се согласува да ги произведува и испорачува тие производи;

(∗) Со оваа Уредба се врши усогласување со Регулатива (ЕУ) бр.
1218/2010 на Комисијата од 14 декември 2010 година за примената на член 101(3) од Договорот за функционирањето на Европската унија за одредени категории на договори за специјализација
(Текст со важност за ЕЕО) OJ L 335 18.12.2010 страни 43-47,
CELEX бр. 32010R1218.

г) „реципрочен договор за специјализација“ е договор меѓу две или повеќе договорни страни кои се
активни на истиот пазар на производ при што две или
повеќе договорни страни на реципрочна основа се согласуваат целосно или делумно да го прекинат или да се
воздржат од производство на одредени, но различни
производи и да ги купуваат тие производи од другите
договорни страни кои се согласуваат да ги произведуваат и испорачуваат истите;
д) „договор за заедничко производство“ е договор
со кој две или повеќе договорни страни се согласуваат
да произведуваат одредени производи заедно;
ѓ) „производ“ е стока и/или услуги, вклучувајќи и
посредни стоки и/или услуги и финални стоки и/или
услуги, со исклучок на услуги за дистрибуција и изнајмување;
е) „производство“ е производството на стоки или
подготовка на услуги вклучувајќи и производство по
пат на случување на поддоговор;
ж) „подготовка на услуги“ се активности кои претходат на давањето на услугата на корисниците;
з) „релевантен пазар“ е релевантен пазар на стоки и
релевантен географски пазар кој ги опфаќа производите на специјализација. Дополнително, кога производите на специјализацијата се посредни производи кои една или повеќе договорни страни целосно или делумно
ги користат за внатрешни потреби за производство на
производи надолу во синџирот, релевантниот пазар на
стоки и релевантниот географски пазар ги опфаќа и
производите надолу во синџирот;
ѕ) „производ на специјализација“ е производ кој е
произведен врз основа на договор за специјализација;
и) „производ надолу во синџирот“ е производ за кој
производот на специјализација се користи како влезен
материјал (инпут) од страна на една или повеќе договорни страни и кој договорните страни го продаваат
на пазарот;
ј) „конкурентско претпријатие“ е постоечки или
потенцијален конкурент;
к) „постоечки конкурент“ е претпријатие кое е
активно на истиот релевантен пазар;
л) „потенцијален конкурент“ е претпријатие кое во
отсуство на договорот за специјализација, најверојатно, на реална основа, а не само како теоретска можност, во случај на мало, но постојано зголемување на
релативните цени во рок не подолг од 3 години би ги
презело неопходните дополнителни инвестиции или
други неопходни трошоци за прилагодување за да влезе на релевентниот пазар;
љ) „обврска за ексклузивно снабдување“ е обврска
со производот на специјализација да не се снабдува
конкурентско претпријатие кое не е договорна страна
во договорот;
м) „обврска за ексклузивно купување“ е обврска за
купување на производот на специјализацијата, само од
договорна страна во договорот за специјализација;
н) „заедничко“, во контекст на дистрибуција значи
дека договорните страни:
- ја вршат дистрибуцијата на производите преку заеднички тим, организација или претпријатие или
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- назначуваат трета страна како дистрибутер на
ексклузивна или не-ексклузивна основа, под услов третата страна да не е конкурентско претпријатие и
њ) „дистрибуција“ е дистрибуција, вклучувајќи ја
продажбата на стоки и обезбедувањето на услуги.
(2) За целите на оваа уредба, термините „претпријатие“ и „договорна страна“ ги вклучуваат нивните поврзани претпријатија.
Член 3
Обем на примена на групното изземање
(1) Договорите за специјализација се изземени од
примена на одредбите од членот 7 став (1) од Законот
доколку ги исполнуваат условите уредени со оваа
уредба, а согласно член 7став (3) и член 9 став (1) точка (2) од Законот.
(2) Групното изземање се применува доколку договорите од ставот (1) на овој член содржат ограничувања на конкуренцијата пропишани во член 7 став (1) од
Законот.
(3) Групното изземање од став (1) и (2) на овој член
се применува за договори за специјализација кои содржат одредби за доделување или одобрување на права
од интелектуална сопственост на една или повеќе од
договорните страни, доколку тие одредби не се главна
цел на таквите договори, но се директно поврзани и се
неопходни за нивното спроведување.
(4) Групното изземање од став (1) и (2) на овој член
се применува за договори за специјализација во кои:
а) договорните страни прифаќаат обврска за ексклузивно купување или ексклузивно снабдување или
б) договорните страни не ги продаваат производите
на специјализација самостојно, туку истите заеднички
ги дистрибуираат.
Член 4
Поблиски услови во однос на пазарните удели кои
треба да бидат исполнети за примена на групното
изземање
(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба се
применува под услов заедничкиот пазарен удел на договорните страни да не надминува 20 % на кој било релевантен пазар.
(2) Пазарниот удел од став (1) на овој член се пресметува врз основа на:
а) пазарната вредност на продажбите, а доколку такви податоци не се достапни, за утврдување на пазарниот удел на договорните страни може да се користат
проценки засновани на други сигурни пазарни информации, вклучувајќи го и обемот на продажбите на пазарот;
б) податоците што се однесуваат на претходната календарска година.
(3) Доколку пазарниот удел од став (1) на овој член
иницијално не надминува 20 %, но последователно се
зголеми без да надмине 25 %, групното изземање од
член 3 од оваа уредба продолжува да се применува за
период од две последователни календарски години, по
годината во која прагот од 20 % бил за првпат надминат.
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(4) Доколку пазарниот удел од став (1) на овој член
иницијално не надминува 20 %, но последователно се
зголеми и надмине 25 %, групното изземање од член 3
од оваа уредба продолжува да се применува за период
од една календарска година, по годината во која за прв
пат бил надминат прагот од 25 %.
(5) Групното изземање од ставовите (3) и (4) од
овој член не може да се комбинира на начин на кој би
се надминал периодот од две календарски години.
Член 5
Ограничувања кои не смеат да се содржат во
хоризонталните договори за специјализација
(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба не
се применува за договори за специјализација кои директно или индиректно, сами или во комбинација со
други фактори под контрола на договорните страни
имаат за цел:
а) фиксирање на цените при продажба на производите на трети страни, со исклучок на фиксирање на цените за непосредни купувачи во контекст на заедничка
дистрибуција;
б) ограничување на производството или продажбата, со исклучок на:
- одредби за договорено количество на производи
во контекст на унилатерални или реципрочни договори
за специјализација или утврдување на капацитетот и
обемот на производството во контекст на договор за заедничко производство и
- поставувањето на продажни цели во контекст на
заедничка дистрибуција и/или
в) поделба на пазарите или купувачите.
Член 6
Поблиски услови за повлекување на
групното изземање
Комисијата за заштита на конкуренцијата може да
го повлече групното изземање доколку во постапка поведена по службена должност или по барање на странка утврди дека договорот за специјализација на кој се
применувало групното изземање од член 3 од оваа
уредба, имало последици кои не се во согласност со условите утврдени во член 7 став (3) од Законот, а особено доколку релевантниот пазар е високо концентриран
и постојната конкуренцијата е слаба (на пример заради
индивидуалната пазарна позиција на другите пазарни
учесници или врските помеѓу други пазарни учесници
создадени со паралелни договори за специјализација).
Член 7
Преоден период
Сите договори за специјализација склучени согласно Уредбата за групно изземање на хоризонтални договори за специјализација („Службен весник на Република Македонија“ бр.91/05) треба да се усогласат со
одредбите од оваа уредба најдоцна до 1 март 2014 година.
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Член 8
Престанување на важност
Со денот на влегување во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за групно изземање на хоризонтални договори за специјализација („Службен весник на Република Македонија“ бр.91/05).
Член 9
Влегување во сила
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-1783/1
23 март 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

1213.
Врз основа на член 9 став (2) од Законот за заштита
на конкуренцијата (,,Службен весник на Република
Македонија” бр.145/10 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ГРУПНО ИЗЗЕМАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ НА ДОГОВОРИ
ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИЈА, ЗА ЛИЦЕНЦА
ИЛИ ЗА KNOW-HOW (∗)
Член 1
Општа одредба
Со оваа уредба се уредува обемот на примена на
групното изземање, поблиските услови во однос на пазарните удели кои треба да бидат исполнети за примена на групното изземање, ограничувањата и обврските
кои не смеат да се содржат во договорите за трансфер
на технологија за лиценца или за know-how (во понатамошниот текст: договори за трансфер на технологија),
како и поблиските услови за повлекување на групното
изземање.
Член 2
Дефиниции
(1) Одделните поими употребени во оваа уредба го
имаат следното значење:
a) „групно изземање” е изземање одобрено на одредени категории договори за трансфер на технологија,
од примената на одредбите за забранети договори
утврдени со Член 7 став 1 од Законот за заштита на
конкуренцијата (во натамошниот текст: Законот);
(∗) Со оваа Уредба се врши усогласување со Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 772/2004 од 27 април 2004 година за примена на
член 81(3) од Договорот за категории договори за трансфер на
технологија, OJ L 123, 27.04.2004, стр. 11-17, CELEX бр.
32004R0772 и Исправката на Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.
772/2004 од 27 април 2004 година за примена на член 81(3) од
Договорот за категории договори за трансфер на технологија со
CELEX бр. 32004R0772(01),

б) „договор за трансфер на технологија“ е договор
за лиценцирање патенти, договор за давање лиценца за
know-how, договор за лиценцирање авторски права на
софтвер или мешани патенти, know-how или договор за
лиценцирање авторско право на софтвер, вклучително
и било кој договор што содржи одредби што се однсеуваат на продажба и купување на производи или одредби што се однесуваат на лиценцирање други права на
интелектуална сопственост или пренос на истите, под
услов тие одредби да не претставуваат примарна цел на
договорите и истите да се директно поврзани со производство на стоките предмет на договорот. Преносот на
патенти, know-how, авторско право на софтвер или
нивна комбинација во која што делот од ризикот што е
поврзан со искористување на технологијата останува
кај пренесувачот, особено кога износот што се плаќа за
тој пренос зависи од приходот стекнат од стекнувачот
на лиценцата во поглед на производите кои се произведени со пренесената технологија, количината на тие
произведени производи или бројот на остварени операции со помош на таа технологија, исто така ќе се сметаат за договори за трансфер на технологија;
в) „реципрочен договор“ е договор за трансфер на
технологија во кој две претпријатија меѓусебно си одобруваат, во ист или различни договори, лиценца за патент, лиценца за know-how, лиценца за авторски права
на софтвер, или мешан патент, know-how или лиценца
за авторски права на софтвер и каде овие лиценци се
однесуваат на конкурентски технологии или можат да
бидат употребени за производство на конкурентски
производи;
г) „нереципрочен договор” е договор за трансфер
на технологија во кој едно претпријатие му одобрува
на друго претпријатие лиценца за патент, лиценца за
know-how, лиценца за авторско право на софтвер или
мешан патент, know-how или лиценца за авторско право на софтвер, или договор во кој две претпријатија меѓусебно си одобруваат таква лиценца, но тие лиценци
не ги засегаат конкурентските технологии и истите не
можат да бидат користени за производство на конкурентски производи;
д) „производ” е стока или услуга, вклучувајќи и посредни стоки и услуги и финални стоки и услуги;
ѓ) „производи предмет на договорот” се производи
што се произведени со лиценцирана технологија;
е) „права на интелектуална сопственост” се права
на индустриска сопственост, know-how, авторско право
и сродни права;
ж) „патенти“ се патенти, пријави на патенти, корисни модели, пријави за регистрација на корисни модели,
дизајни, топографии на полупроводнички производи,
сертификати за дополнителна заштита на медицински
производи или други производи што можат да се стекнат со такви сертификати за дополнителна заштита и
селекционерски сертификати;
з) „know-how” е пакет на непатентирани практични
информации, резултат на искуство и тестирање, кој е:
- таен, односно не е општо познат или лесно достапен;
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- значителен, односно суштински и корисен за производство на производите предмет на договорот и
- идентификуван, односно опишан на доволно разбирлив начин за да биде возможно да се потврди дека
ги исполнува критериумите на тајност и значителност;
ѕ) „конкурентски претпријатија” се претпријатија
што се конкуренти на релевантниот пазар на технологија и/или на релевантниот пазар на производ, односно:
- конкурентски претпријатија на релевантниот пазар на технологија се претпријатија што ги лиценцираат конкурентските технологии без притоа да си ги прекршат меѓусебно правата од интелектуална сопственост (постоечки конкуренти на пазарот на технологија), релевантниот пазар на технологија вклучува технологии што се сметаат од страна на стекнувачот на лиценцата како меѓусебно разменливи или заменливи со
лиценцираната технологија, во поглед на карактеристиките на технологиите, нивните цени и наменска
употреба и
- конкурентски претпријатија на релевантниот пазар на производ се претпријатија кои што во отсуство
на договор за трансфер на технологија, се активни на
релевантниот пазар на производ и географски пазар во
кој производите предмет на договорот се продаваат без
притоа да си ги прекршат правата од интелектуална
сопственост (постоечки конкурентни на пазарот на
производ) или што на реални основи, преземаат дополнителни, неопходни инвестиции или други трошоци
неопходни при промена на производството за да можат
навремено да влезат на релевантнот пазар на производ
и географски пазар без притоа да си ги прекршат правата од интелектуална сопственост како одговор на мал
но постојан пораст на релативните цени (потенцијални
конкуренти на релевантниот пазар). Релевантниот пазар на производ вклучува производи кои од страна на
купувачите се сметаат за разменливи или заменливи со
производите предмет на договорот, во поглед на нивните карактеристики, цени и наменска употреба;
и) „систем на селективна дистрибуција” е систем на
дистрибуција во кој давачот на лиценца превзема обврска за лиценцирање на производството на производите
предмет на договорот само на оние стекнувачи на лиценца кои се одбрани врз основа на утврдени критериуми и истите превземаат обврска за непродавање на
производите предмет на договорот на неовластени дистрибутери;
ј) „ексклузивно подрачје” е подрачје во кое е дозволено само на едно претпријатие да ги произведува производите предмет на договорот со лиценцирана технологија и без влијание на можноста за дозволување влез
на тоа подрачје на друг стекнувач на лиценца да ги
произведува производите предмет на договорот само за
одреден купувач, доколку второнаведената лиценца е
одобрена заради создавање алтернативен извор на
снабдување на тој купувач;
к) „ексклузивна група на купувачи” е група на купувачи во која само на едно претпријатие му е дозволено активно да ги продава производите предмет на договорот, произведени со лиценцирана технологија и
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л) „делив напредок” е напредок што може да се
искористува без притоа да се прекрши лиценцираната
технологија.
(2) Поимите „претпријатие”, „давач на лиценца” и
„стекнувач на лиценца” ги вклучуваат и нивните поврзани претпријатија.
Член 3
Обем на примена на групното изземање
(1) Договорите за трансфер на технологија склучени помеѓу две претпријатија со кои се дозволува производство на производите предмет на договорот се изземени од примена на одредбите од членот 7 став (1) од
Законот доколку ги исполнуваат условите уредени со
оваа уредба, а согласно член 7став (3) и член 9 став (1)
точка 2) од Законот.
(2) Групното изземање се применува доколку договорите од ставот (1) на овој член содржат ограничувања на конкуренцијата пропишани во член 7 став (1) од
Законот.
(3) Групното изземање од став (1) и (2) на овој член
се применува се додека правата на интелектуална сопственост во лиценцираната технологија не истечат, се
изгубат или се прогласат за ништовни или, во случај на
know-how, се додека know-how остане тајно, освен во
случај кога истото станало јавно познато како резултат
на дејствие на стекнувачот на лиценцата, во кој случај
изземањето ќе се применува за време на важноста на
договорот.
Член 4
Поблиски услови во однос на пазарниот удел кои
треба да бидат исполнети за примена на групното
изземање
(1) Во случаите каде што договорните страни се
конкурентски претпријатија, групното изземање од
член 3 од оваа уредба се применува под услов заедничкиот пазарен удел на договорните страни да не надминува 20% од засегнатиот релевантен пазар за технологија и производи.
(2) Во случаите каде што договорните страни не се
конкурентски претпријатија, групното изземање од
член 3 од оваа уредба се применува под услов пазарниот удел на секоја од договорните страни да не надминува 30% од засегнатиот релевантен пазар за технологија и производи.
(3) За остварување на целите наведени во став (1) и
(2) од овој член, пазарниот удел што го поседува договорната страни на релевантниот пазар(и) на технологија е дефиниран во смисла на присуство на лиценцирана
технологија на релевантниот пазар(и) на производи.
Пазарниот удел на давачот на лиценца на релевантниот
пазар на технологија го претставува заедничкиот пазарен удел на релевантиот пазар на производи за производите предмет на договорот произведени од страна на
давачот на лиценца и стекнувачите на лиценцата.
(4) При пресметка на пазарните удели од став (1) и
(2) од овој член, се применуваат следните правила:
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а) пазарниот удел се пресметува врз основа на
вредноста на продажбите на пазарот, доколку такви податоци не се достапни, проценките засновани на други
сигурни пазарни информации, вклучувајќи ја големината на продажбите на пазарот, може да се користат за
утврдување на пазарниот удел на засегнатото претпријатие;
б) пазарниот удел се пресметува врз основа на податоците што се однесуваат на претходната календарска година;
в) доколку пазарниот удел од став 1 или 2 од овој
член, иницијално не надминува повеќе од 20% односно
30%, но последователно се зголеми над овие нивоа,
групното изземање продолжува да се применува за
период од две последователни календарски години, по
годината во која за прв пат бил надминат прагот од
20% односно 30%.
Член 5
Ограничувања кои не смеат да се содржат во
договорите за трансфер на технологија
(1) Во случај кога договорните страни се конкурентски претпријатија, групното изземање од член 3 на
оваа уредба нема да се применува на оние договори
кои директно или индиректно, сами или во комбинација со други фактори под контрола на страните, имаат за
цел:
a) ограничување на способноста на страните да ја
определат цената на производите при продажба на трети страни;
б) ограничување на производството, освен ограничување на производството на производите предмет на
договорот, што му е наметнато на стекнувачот на лиценцата по пат на нереципрочен договор или кое му е
наметнато на само еден од стекнувачите на лиценца по
пат на реципрочен договор;
в) поделба на пазарот или купувачите, освен за:
- обврска за стекнувачот/стекнувачите на лиценца
да произведува/ат со лиценцирана технологија само во
рамките на едно или повеќе технички полиња на примена или во рамките на еден или повеќе пазари на производи;
- обврска на давачот и/или стекнувачот на лиценца,
која е утврдена во нереципрочен договор, со примена
на лиценцирана технологија да не произведуваат во
рамките на едно или повеќе технички полиња на примена или во рамките на еден или повеќе пазари на производи или во една или повеќе ексклузивни подрачја
резервирана/и за другата страна;
- обврска на давачот на лиценца да не дава лиценца
за наведената технологија на друг стекнувач на лиценца за одредено подрачје;
- ограничување на давачот и/или стекнувачот на лиценца на активни и/или пасивни продажби на ексклузивно подрачје или на ексклузивна група на купувачи,
резервирани за другата страна, содржано во нереципрочен договор;
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- ограничување на стекнувачот на лиценца на
активни продажби на ексклузивно подрачје или на
ексклузивна група на купувачи, која давачот на лиценца му ја отстапил на друг стекнувач на лиценца, под
услов другиот стекнувач на лиценца во времето кога
му била дадена лиценцата не бил конкурентско претпријатие на давачот на лиценца содржано во нереципрочен договор;
- обврска за стекнувачот на лиценца да произведува
производи предмет на договорот исклучиво за свои потреби, под услов да не му се ограничува активна и пасивна продажба на производите предмет на договорот
како резервни делови за своите сопствени производи
и/или
- обврска за стекнувачот на лиценца да произведува
производи предмет на договорот исклучиво за одреден
купувач, во случај кога лиценцата е отстапена се цел да
се создаде алтернативен извор на снабдување на тој купувач, содржана во нереципрочен договор и/или
г) ограничување на правата на стекнувачот на лиценца да ја користи својата технологија или ограничување на правата на било која договорна страна да врши
истражувања и развој, освен ако таквото ограничување
е неопходно да се спречи откривање на лиценцирано
know-how на трети страни.
(2) Во случај кога договорните страни не се конкурентски претпријатија, групното изземање од член 3 на
оваа уредба нема да се применува на оние договори
кои директно или индиректно, сами или во комбинација со други фактори под контрола на страните, имаат за
цел:
a) ограничување на способноста на договорните
страни слободно да ги одредуваат цените на производите кога им ги продаваат на трети страни, без влијание на можноста од наложување на највисоки продажни цени или препорачани продажни цени, под услов
истите да не водат кон фиксни или минимални продажни цени, што се резултат на притисок или понудени поволности од било која од страните на договорот;
б) ограничување на подрачјата или ограничување
на купувачите на кои стекнувачот на лиценца може пасивно да им продава производи предмет на договорот,
освен:
- ограничување на стекнувачот на лиценца да врши
пасивна продажба на ексклузивно подрачје или на
ексклузивна група на купувачи резервирани за давачот
на лиценца;
- ограничување на стекнувачот на лиценца да врши
пасивна продажба на ексклузивно подрачје или ексклузивна група на купувачи коишто давачот на лиценца
им ги отстапил на друг стекнувач на лиценца во текот
на првите две години во кои другиот стекнувач на лиценца продава производи предмет на договорот на тоа
подрачје или на таа група на купувачи;
- обврска за стекнувачот на лиценца да произведува
производи предмет на договорот исклучиво за свои потреби, под услов да не му се ограничува активна и пасивна продажба на производите предмет на договорот
како резервни делови за своите сопствени производи;
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- обврска за стекнувачот на лиценца да произведува
производи предмет на договорот исклучиво за одреден
купувач, во случај кога лиценцата е отстапена се цел да
се создаде алтернативен извор на снабдување на тој купувач;
- ограничувања за стекнувачот на лиценца, кој работи на големопродажно ниво, да врши продажба до
крајните корисници и/или
- ограничувања за членовите на селективен систем
на дистрибуција на продажба на неовластени дистрибутери и/или
в) ограничување на стекнувачот на лиценца, кој е
дел од селективен систем на дистрибуција и кој делува
како трговец на мало, од активна или пасивна продажба на крајните корисници, без влијание на можноста за
забрана член на системот да делува надвор од овластеното место на делување.
(3) Во случај кога договорните страни не се конкурентски претпријатија во времето на склучување на договорот, но подоцна станат конкурентски претпријатија, се применуваат одредбите од став 2 од овој член за
целото времетраење на договорот, освен ако договорот
последователно се измени во било кој материјален дел.
Член 6
Обврски кои не смеат да се содржат во договорите
за трансфер на технологија
(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба не
се применува на било која од следните обврски содржани во договорите за трансфер на технологија:
a) било која директна или индиректна обврска на
стекнувачот на лиценца да додели ексклузивна лиценца на давачот на лиценца или на трето лице посочено
од страна на давачот на лиценца во врска со неговите
сопствени одделни подобрувања или неговите сопствени нови примени на лиценцираната технологија;
б) било која директна или индиректна обврска на
стекнувачот на лиценца да додели, целосно или делумно, на давачот на лиценца или на трето лице посочено
од страна на давачот на лиценца, права врз неговите
сопствени одделни подобрувања или неговите сопствени нови примени на лиценцираната технологија
и/или
в) било која директна или индиректна обврска на
стекнувачот на лиценца да не ја оспорува валидноста
на правата на интелектуална сопственост што ги има
давачот на лиценца, без влијание на можноста да се
раскине договорот за трансфер на технологија во случај кога стекнувачот на лиценца ја оспорува валидноста на едно или повеќе лиценцирани права на интелектуална сопственост.
(2) Кога договорните страни не се конкурентски
претпријатија, изземањето од член 3 од оваа уредба нема да се применува на било која директна или индиректна обврска што ја ограничува можноста на стекну-
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вачот на лиценца да ја користи сопствената технологија или што ја ограничува можноста на било која од
страните во договорот да врши истражување и развој,
освен ако последново ограничување не е неопходно за
да се спречи откривање на лиценцирано know-how на
трети лица.
Член 7
Поблиски услови за повлекување на групно
изземање
Комисијата за заштита на конкуренцијата може да
го повлече групното изземање доколку во постапка поведена по службена должност или по барање на странка, утврди дека договорот за трансфер на технологија
на кој се применувало групното изземање од член 3 од
оваа уредба, имало последици кои не се во согласност
со условите утврдени во член 7 став (3) од Законот, а
особено:
a) е ограничен пазарниот пристап на технологиите
на трети страни, поради кумулативните последици на
паралелни мрежи на слични ограничувачки договори
со кои на стекнувачите на лиценци им се забранува користење на технологијата на трети страни;
б) е ограничен пазарниот пристапот на потенцијални стекнувачи, поради кумулативните последици на
паралелни мрежи на слични ограничувачки договори
со кои на давачите на лиценци им се забранува да ја даваат лиценцата на други стекнувачи на лиценца и/или
в) без објективно оправдана причина договорните
страни не ја користат лиценцираната технологија.
Член 8
Престанување на важност
Со денот на влегување во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за групно изземање на договори за трансфер на технологија, за лиценца или за
know-how („Службен весник на Република Македонија“ бр.91/05).
Член 9
Влегување во сила
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-1785/1
23 март 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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1214.
Врз основа на член 55 став 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2012
година, донесе
УРЕДБА
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ЗАПОЧНАТА, НО НЕ ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Член 1
Со оваа уредба се пропишува формата и содржината на извештајот за започната, но не завршена постапка
за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство.
Член 2
Формата и содржината на извештајот за започната, но не завршена постапки за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство е дадена во Прилог, кој е составен дел на оваа уредба.
Член 3
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-1651/6
23 март 2012 година
Скопје

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

30 март 2012
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30 март 2012
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1215.
Врз основа на член 52 став 2 точка 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник
на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2012
година, донесе
УРЕДБА
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОГЛАСОТ ЗА НАМЕРАТА НА ПРИВАТНИОТ
ПАРТНЕР ДА ДОДЕЛИ ДОГОВОР ЗА РАБОТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
Член 1
Со оваа уредба се пропишува формата и содржината на образецот на огласот за намерата на приватниот
партнер да додели договор за работи на трети страни.
Член 2
Формата и содржината на образецот на огласот за намерата на приватниот партнер да додели договор за работи на трети страни е даден во Прилог, кој е составен дел на оваа уредба.
Член 3
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-1651/4
23 март 2012 година
Скопје

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

30 март 2012

Бр. 44 - Стр. 47
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30 март 2012

30 март 2012
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30 март 2012
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1216.
Врз основа на член 19 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2012 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОГЛАСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА РАБОТА ИЛИ КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА УСЛУГА
Член 1
Со оваа уредба се пропишува формата и содржината на огласот за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство кое се остварува како концесија за јавна работа или како концесија за јавна
услуга.
Член 2
Формата и содржината на огласот за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство кое се остварува како концесија за јавна работа или концесија за јавна услуга е даден во Прилог, кој е составен дел на оваа уредба.
Член 3
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-1651/3
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателoт
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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30 март 2012
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1217.
Врз основа на член 56 став 5 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија,на седницата одржана на 23.03.2012
година, донесе
УРЕДБА
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ДОДЕЛЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО
ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО И ЗА ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОДАТОЦИ
ЗА ДОДЕЛЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Член 1
Со оваа уредба се пропишува формата, содржината
и начинот на водење на Регистарот на доделени договори за воспоставување на јавно приватно партнерство
и формата и содржината на образецот на податоци за
доделени договори за воспоставување на јавно приватно партнерство.
Член 2
Регистарот на доделени договори за воспоставување на јавно приватно партнерство (во натамошниот
текст: Регистар) се води во форма на укоричена книга
со димензии 450х 300 мм која содржи евиденциски листови.
На насловната страна на корицата на Регистарот во
левиот горен агол стои грбот на Република Македонија, под него е отпечатен текст напишан со големи црни
букви “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА„, а под него
„МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА„.
Во средината на насловната страна е напишан текст
со големи црни букви “РЕГИСТАР НА ДОДЕЛЕНИ
ДОГОВОРИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО
ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО„.
Евиденцискиот лист од Регистарот ги содржи следните рубрики:
- реден број;
- регистарски број и датум на упис;
- назив и седиште на јавниот партнер;
- категорија на јавниот партнер;
- назив и седиште на приватниот партнер;
- вид и предмет на јавно приватното партнерство;
- локација на јавно приватното партнерство;
- сопственост на објектот на јавно приватно партнерство;
- концесиски надоместок за јавно приватно партнерство;
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- пренос на стварни права и/или плаќање на надомест во пари од страна на јавниот партнер;
- датум на склучување на договорот;
- времетраење на договорот;
- датум на измени на договорот;
- вредност на склучениот договор(проценета вредност на инвестицијата);
- институционално јавно приватно партнерство;
- вид на постапка за доделување на договорот;
- искористено правото на жалба и
- забелешка.
Формата и содржината на Регистарот сe дадени во
Прилог 1, кој е составен дел на оваа уредба.
Член 3
Во евиденцискиот лист од Регистарот се внесуваат
податоците од членот 2 став 4 на оваа уредба, како и
сите промени на податоци што ќе настанат по нивното
запишување.
Член 4
Секој евиденциски лист од Регистарот има реден
број напишан со арапски броеви со растечка големина.
Пред почетокот на водењето на регистарот на последниот евиденциски лист, се забележува вкупниот број
на листови што ги содржи регистарот и се заверува со
печат на Министерството за економија и потпис на овластеното лице што го води Регистарот.
Член 5
Регистарот се води во пишана и електронска форма.
Член 6
Запишувањето во Регистарот се врши врз основа
на доставен образец на податоци за доделени договори
за воспоставување на јавно приватно партнерство од
страна на јавниот партнер.
Член 7
Образецот на податоци за доделени договори за
воспоставување на јавно приватно партнерство се поднесува во формат А4 на бела хартија.
Формата и содржината на образецот од ставот 1 на
овој член е даден во Прилог 2, кој е составен дел на
оваа уредба.
Член 8
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-1651/2
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателoт
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1218.
Врз основа на член 40 став 6 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012
година, донесе
УРЕДБА
ЗА СОДРЖИНАТА НА ДОГОВОРОТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО И ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА НА
ДОБРА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС
Член 1
Со оваа уредба се пропишува содржината на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство и договорот за концесија на добра од општ интерес
(во натамошниот текст: договор).
Член 2
Договорот, кој има за предмет давање на јавна услуга, особено ги содржи следните одредби:
1. Вовед,
2. Договорни страни;
3. Дефиниција на поимите;
4. Цел и предмет на договорот;
5. Период за кој договорот е склучен;
6. Имотните права на договорните страни;
7. Поделба на ризикот и придружните трошоци;
8. Финансиски гаранции;
9. Плаќања на договорните страни;
10. Настани кои можат да предизвикаат штета и начинот на постапување на договорните страни во случаи
на нивно настанување;
11. Договорна казна;
12. Полиси за осигурување;
13. Последици од неисполнување на договорните
обврски;
14. Право на надзор од страна на јавниот партнер;
15. Виша сила;
16. Престанок на договорот;
17. Заштита на животната средина;
18. Доставување на известувања во текот на договорениот период;
19. Заштита на интелектуалната сопственост, деловни тајни и тајност на податоците;
20. Стандарди за квалитетот на јавните услуги;
21. Склучување поддоговори;
22. Важечко право;
23. Јазик на договорот;
24. Решавање на споровите што произлегуваат од
договорот;
25. Влегување во сила на договорот.
Кон договорот се приложуваат и следните додатоци:
1. Додаток 1: Стандарди за квалитетот на јавната
услуга;
2. Додаток 2: Матрица за поделба на ризикот;
3. Додаток 3: Одлука за изборот на најповолна понуда;
4. Додаток 4: Тендерска документација;
5. Додаток 5: Понуда на избраниот понудувач;
6. Додаток 6: Извод од трговскиот регистар и статутот (основачкиот акт) на приватниот партнер;
7. Додаток 7: Гаранција за навремено и квалитетно
извршување на договорот;
8. Додаток 8: Гаранција на матичната компанија за
Друштвото за посебна намена;
9. Додаток 9: Деловен план на приватниот партнер.
Содржината на договорот е дадена во Прилог 1, кој
е составен дел на оваа уредба.
Член 3
Во случај кога приватниот партнер превзема обврски за проектирање, изградба и/или реконструкција на
јавна инфраструктура и/или изградба на објект од јавен
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интерес, превземајќи при тоа една или повеќе обврски,
како што се финансирање, стопанисување и одржување, а со цел да им обезбеди на крајните корисници давање на јавна услуга од надлежност на јавниот партнер, или со цел на јавниот партнер да му ги обезбеди
потребните предуслови за вршење на јавната услуга
која е во негова надлежност, покрај одредбите од член
2 на оваа уредба, договорот треба да ги содржи особено и следните одредби:
1. Финансирање и рефинансирање;
2. Правото да се вршат економските активности
(јавните услуги), доколку спроведувањето на таквите
активности било предвидено во одобрениот проект за
јавно приватно партнерство;
3. Имотно правна документација;
4. Надоместок за користење на правото;
5. Изработка на проектна документација;
6. Иновации и рационализации;
7. Прибавување на дозволи потребни за реализација
на проектот;
8. Изградба;
9. Надзор на изградбата;
10. Сопственост на градбата;
11. Управување со градбата;
12. Одржување на градбата;
13. Пренос на градбата/сопственоста по престанувањето на договорот.
Кон договорот се приложуваат и следните додатоци:
1. Додаток 10: Копија од катастарскиот план на
земјиштето на кое ќе се гради;
2. Додаток 11: Имотен лист;
3. Додаток 12: Проектна документација;
4. Додаток 13: Студија/елаборат за оценка на влијанието врз животната средина;
5. Додаток 14: Услови на користење и одржување
на градбата;
6. Додаток 15: Финансиски модел;
7. Додаток 16: Временски план за изградба.
Содржина на договорот од став 1 на овој член е дадена во Прилог 2, кој е составен дел на оваа уредба.
Член 4
Во случај кога предмет на договорот е концесија на
добро од општ интерес, покрај одредбите од членовите
2 и 3 на оваа уредба, во договорот се содржат и одредбите од прописите со кои се регулира предметната областа на концесијата.
Член 5
Во зависност од видот/предметот на јавното приватно партнерство, односно концесијата на доброто од
општ интерес, во договорот се наведуваат сите или дел
од елементите од членовите 2 и 3 на оваа уредба.
Во зависност од видот/предметот на јавното приватно партнерство, односно концесијата на доброто од
општ интерес, во договорот можат да бидат содржани
и други елементи, освен елементите од членовите 2 и 3
на оваа уредба, во согласност со прописите со кои се
уредуваат договорните односи и областа на јавно приватното партнерство, односно концесијата на доброто
од општ интерес.
Член 6
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-1651/1
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателoт
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1219.
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2012
година, донесе
УРЕДБА
ЗА СОДРЖИНАТА НА ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈАТА ЗА ОПРАВДАНОСТ НА КОНЦЕСИЈАТА НА
ДОБРА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ИЛИ НА ЈАВНОТО
ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
I. Општи одредби
Член 1
Со оваа уредба се пропишува содржината на физибилити студијата за оправданост на концесијата на добра од општ интерес или на доделувањето на договори
за воспоставување на јавно приватното партнерство.
Содржина на физибилити студијата
Член 2
При изготвувањето на физибилити студијата за
оправданост на концесијата на добра од општ интерес
или на доделувањето на договори за воспоставување на
јавно приватното партнерство (во натамошниот текст:
физибилити студија) особено ќе се земе во предвид јавниот интерес, финансиското влијание на концесијата
на добро од општ интерес (во натамошниот текст: концесија), односно на јавното приватно партнерство врз
буџетот на концедентот, односно јавниот партнер и
усогласеноста со плановите за економски развој.
Физибилити студијата особено содржи: извршно
резиме, општ дел, техничка, финансиско-економска и
правна анализа, и општи заклучоци и препораки.
II. Извршно резиме на физибилити студијата
Член 3
Извршното резиме на физибилити студијата (резиме на техничката, финансиската, економската и правна
анализа, резиме на финансиското влијание, резиме на
анализата на ризиците, резиме на фазите за имплементација на концесијата, односно јавното приватно партнерство) ги содржи особено следните елементи:
1. Предмет и цели на концесијата/јавно приватното
партнерство;

2. Правна рамка за доделување на концесијата/јавно
приватното партнерство;
3. Општи информации поврзани со подготвување
на физибилити студијата, и тоа:
а) предмет и цели на физибилити студијата;
б) извори на информации и податоци и
в) податоци за лицата кои ја изготвиле физибилити
студијата.
III. Општ дел
Член 4
Општиот дел на физибилити студијата особено ги
содржи следните елементи:
1. Определување на законскиот основ за доделување на концесијата/јавно приватното партнерство;
2. Дефинирање на видот на договорот и на моделот на јавно приватното партнерство;
3. Проценета вредност на договорот;
4. Препораки: Извадоци од Законот за концесии и
јавно приватно партнерство кои ги дефинираат елементите на физибилити студијата кои што треба да се земат во предвид при определувањето на видот на договорот (обврските и ризикот кои треба да ги преземе
приватниот партнер, начинот на плаќање на надоместокот, можност за вршење на комерцијални дејности,
пренос на правата на сопственост, определување на
природата на мешовитите договори, учество на јавниот
партнер од аспект на државна помош и сл.)
5. Определување на објектот на концесијата/јавно
приватното партнерство, неговите главни карактерситики, вклучувајќи ги и прирастоците и подобрувањата;
6. Определување на јавната услуга предмет на
концесијата/јавно приватното партнерство, условите
под кои ќе се врши, како и определувањето на објектот
на концесијата/јавно приватното партнерство со кој ќе
се врши јавната услуга, доколку вршењето на јавната
услуга е поврзано со објект на концесијата/јавно приватното партнерство;
7. Определување на доброто од опште интерес
предмет на концесијата;
8. Определување и анализа на условите за управување, одржување и стопанисување со објектот на концесијата/јавно приватното партнерство и доброто од
општ интерес, како и условите и параметрите за обезбедување на јавната услуга;
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9. Измените направени во однос на претходната
анализа за основните елементи кои се показатели за
природата на договорот и обрзложение на причините
за тоа;
10. Прашања поврзани со управувањето на проектот;
11. Идентификација на слабостите и нивно разрешување;
12. Политички, социјални и други прашања и
13. Прашања поврзани со следењето(надзор) на
проектот.

8. Опрема потребна за вршење на јавната услуга/експлоатирање на доброто од општ интерес и нејзината проценета вредност;

IV. Техничка анализа

V. Финансиско-економска анализа

Член 5
Техничката анализа особено ги содржи следните
елементи:

Член 6
Финансиско-економската анализа ги содржи особено следните елементи:

1. Опис на постојните објекти на концесијата/јавно
приватното партнерство во сопственост или владение
на концедентот/јавниот партнер;

1. Анализа на трошоците и приходите (користа) од
концесијата/јавно приватното партнерство, вклучувајќи нулто сценарио, која содржи:

2. Потребата од изградба на нов(и) и/или реконструкција на објект(и) на концесијата/јавно приватното партнерство и опис на истиот;
3. Технички барања за проектирање и изградба на
објектот на концесијата/јавно приватното партнерство
потребен за вршење на јавната услуга/експлоатирање
на доброто од општ интерес;

а) анализа на трошоците за секоја година на траењето на концесијата/јавно приватното партнерство потребни за инвестиции, работење, престанок на концесијата/јавно приватното партнерство и рекултивација
на објектот на концесијата/јавно приватно партнерство
и други трошоци поврзани со користењето на објектот
на концесијата/јавно приватното партнерство или со
вршењето на јавната услуга, односно користењето на
доброто од општ интерес;

4. Наведување на главните технички и технолошки
карактеристики на објектот на концесијата/јавно приватното партнерство врз основа на:
а) анализа на потребите на концедентот/јавниот
партнер;
б) идентификување на јавниот интерес;
в)идентификување на планските документи и проектната документација потребна за изградба на објектот на концесијата/јавно приватното партнерство.

9. Стандарди за вршење на јавната услуга/експлоатирање на доброто од општ интерес и
10. Предвидувања за нивото на побарувачка на јавната услуга во однос на обемот на потребните инвестиции и објекти во контекст на траењето на договорот.

б) анализа на проценетите приходи за секоја година
на траењето на концесијата/јавно приватно партнерство, како резултат од користењето на објектот на концесијата/јавно приватното партнерство или вршењето
на јавната услуга, односно користењето на доброто од
општ интерес;

5. Потребата и видот на подготвителните работи
(изведување на привремени градби и други активности
заради организирање и уредување на градилиштето)
вклучувајќи ја и потребата од уредување на земјиштето
за изградба на објектот на концесијата/јавно приватното партнерство;

в) методологија за формирање на цената на јавните
услуги која треба да ја плаќаат крајните корисници и
евентуалните плаќања од страна на концедентот/јавниот партнер, вклучувајќи ги и непредвидените околности кои можат да влијаат на цената на конкретен пазар;

6. Наведување на потребната инфраструктура за доведување во функционална состојба на објектот на
концесијата/јавно приватното партнерство, односно
потребната инфраструктура за вршење на јавната услуга/експлоатација на доброто од општ интерес;

г) анализа на слабостите и ризикот на концесијата/јавно приватното партнерство (варијабили и параметри кои најмногу влијаат на стапката на интерната
стапка на поврат и на нето сегашната вредност на концесијата/јавно приватното партнерство; можните сценарија; веројатноста од настанување на ризик и оценка
на нивната финансиска импликација;

7. Проценета вредност на:
а) инвестицијата потребна за изградба на објектот
на концесијата/јавно приватното партнерство, вклучувајќи ја и инфраструктурата;
б)трошоците потребни за подготвителните работи и
уредувањето на градежното земјиште;
в) управувањето, одржувањето и стопанисувањето
со објектот на концесијата/јавно приватното партнерство;.

Под нулто сценарио во смисла на овој правилник се
смет почетната точка за споредување на различните алтернативни верзии.
2. Физибилити анализа на оперативните приходи
(врз основа на предвидената побарувачка), оперативните трошоци, капитални трошоци и анализа на готовинскиот тек;
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3. Трансакциона анализа: врз основа на проектираните парични текови, и можноста за финансирање на
капиталните инвестиции;
4. Анализа и заклучоци за ефикасноста на концесијата/јавно приватното партнерство од аспект на концедентот/јавниот партнер, направени врз основа на интерната стапка на поврат, нето сегашната вредност,
точката на изедначување и предлог за износот на надоместокот за концесија.
5. Образложен предлог за условите на концесијата/јавно приватното партнерство, заснован на потребниот период за враќање на инвестицијата;
6. Анализа на ризикот на концесијата/јавно приватното партнерство и предлог за оптимално управување
и распределба на ризикот;
7. Анализа на домашниот пазар, а по потреба и на
пазарот во земјите од потесното опкружување, со осврт
на ризикот за враќање на инвестицијата;
8. Проценка на вредноста за пари (Value for Money)
9. За проекти кои бараат поддршка од јавниот сектор во било каква форма или средства, анализа на достапноста и одржливоста, особено во врска со достапноста на базични проекти;
10. Споредбена анализа за исплатливоста на реализацијата на проектот по пат на јавно приватно партнерство и вршење на услугата од страна на приватниот
партнер, во однос на вообичаениот начин на вршење на
јавнатата услуга од страна на јавниот партнер;
11. За Иницијативи за приватно финансирање
(PFI), стандарди за квалитет, механизми на плаќање и
12. Идентификација на ризикот, управување со ризик, распределба, вреднување и ублажување на ризикот (ризик Матрица).
VI. Правна анализа
Член 7
Правната анализа ги содржи особено следните елементи:
1. Анализа на законската рамка која го уредува начинот и условите на вршење на јавната услуга и/или
дејноста поврзана со објектот на концесијата/јавно
приватното партнерство и/или предметот на концесијата/јавно приватното партнерство, а особено задолжителните барања/елементи кои треба да се земат во
предвид од договорните страни;
2. Идентификација и анализа на сопственичко правните односи поврзани со објектот и/или предметот на
концесијата/јавно приватното партнерство;

3. Идентификација и квалификација на стекнатите
стварни права на објектот на концесијата/јавно приватното партнерство или на други права поврзани со предметот на концесијата/јавно приватното партнерство;
4. Идентификација на стварните права кои концедентот/јавниот партнер ќе ги пренесе на концесионерот/приватниот партнер;
5. Преглед на документацијата потребна за градење
на објектот на концесијата/јавно приватното партнерство, вршењето на јавната услуга и користењето на доброто од општ интерес, вклучувајќи ја и постапката за
обезбедување на документацијата, како и надлежните
органи за издавање на истата;
6. Анализа и препораки за содржината на договорот
за концесија/јавно приватно партнерство, а особено:
а) условите за реализација на концесијата/јавно
приватното партнерство;
б) посебните права и обврски на договорните страни;
в) одговорност за неизвршување на обврските преземени со договорот за концесија/јавно приватно партнерство;
г) видот и висината на гаранцијата за неизвршување на обврските преземени со договорот за концесија/јавно приватно партнерство;
д) начинот и условите под кои објектот на концесијата/јавно приватното партнерство и доброто од општ
интерес ќе биде пренесено на концедентот/јавниот
партнер;
ѓ) начинот и постапката за решавање на евентуалните спорови и
е) други елементи согласно прописот со кој се пропишуваат елементите и содржината на договорот за
концесија /јавно приватно партнерство.
VII. Општи заклучоци и препораки
Член 8
Општите заклучоци ги содржат следните елементи:
1. Анализа на законитоста и изводливоста на доделувањето на концесијата/јавно приватното партнерство, вклучувајќи воспоставување на превентивни мерки од интерес за одбраната и безбедноста на земјата;
2. Препорака за постапката за избор на концесионер/приватен партнер;
3. Предлог одлука за отпочнување на постапка за
концесија/јавно приватно партнерство;
4. Препорака за критериумите за селекција на кандидатите/понудувачите и евалуација на понудите
5. Препораки за тендерската документација и
6. Препораки за нацрт договорот:
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Член 9
Во зависност од видот/предметот на концесијата/јавното приватно партнерство во физибилити студијата ќе бидат опфатени сите или дел од елементите од
членовите 5, 6 и 7 на оваа уредба.
Во физибилити студијата можат да бидат содржани
и други елементи, освен елементите од членовите 5, 6
и 7 на оваа уредба, доколку истите се потребни за посеопфатно образложение на оправданоста од доделување
на концесија/јавно приватно партнерство.
VIII. Завршна одредба
Член 10
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-1651/5
23 март 2012 година
Скопје

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

1220.
Врз основа на член 172-а став 3 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96,
32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010, 156/2010, 24/2011,
51/2011 и 11/2012), Владата на седницата одржана на
28.3.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД ОРГАНСКА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ" - СКОПЈЕ БР. 02-1778/1 ОД 27.3.2012 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката
за продажба на акциите на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издадени од
Органска хемиска индустрија „Наум Наумовски-Борче“ - Скопје бр. 02-1778/1 донесена од Управниот одбор на Фондот на седницата одржана на 27.3.2012 година.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.41-2451/1
28 март 2012 година
Скопје

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

1221.
Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05,
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА АЛБАНСКАТА
АЗБУКА ОД БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на
недвижна ствар – приземје со површина од 163 м2 и
178 м2 и сутерен со површина од 38 м2, лоцирана на
бул.Први Мај бр.25, КП бр.7719, КО Битола 4, евидентиран во Имотен лист бр. 35461, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава
без надомест на трајно користење на Националната
установа Музеј на Албанската Азбука од Битола.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
култура и Националната установа Музеј на Албанската
Азбука од Битола во рок од 5 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-1548/1
23 март 2012 година
Скопје

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

1222.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за труд и социјална политика бр.
07-711/2 од 23.3.2012 година.
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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. 41-2077/17
23 март 2012 година
Скопје

Бр. 41-2077/19
23 март 2012 година
Скопје

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

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

1223.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

1225.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за внатрешни работи бр. 07-513/2
од 28.2.2012 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за локална самоуправа бр. 07-708/2
од 23.3.2012 година.

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. 41-2077/18
23 март 2012 година
Скопје

Бр. 41-2077/20
23 март 2012 година
Скопје

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

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

1224.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

1226.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ПРАВДА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за локална самоуправа бр. 07-707/2
од 23.3.2012 година.

Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за правда бр. 07-320/2 од 17.2.2012
година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 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. 41-2077/22
23 март 2012 година
Скопје

Бр. 41-2077/24
23 март 2012 година
Скопје

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

1227.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за локална самоуправа бр. 07-706/2
од 23.3.2012 година.
Член2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-2077/23
23 март 2012 година
Скопје

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

1228.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за финансии - Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам бр.07368/2 од 21.2.2012 година.

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

1229.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ФИНАНСИИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за финансии бр. 07-571/3 од
23.3.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-2077/25
23 март 2012 година
Скопје

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

1230.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Агенцијата за управување со одземен имот бр. 07709/2 од 23.3.2012 година.
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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. 41-2077/26
23 март 2012 година
Скопје

Бр. 41-2077/28
23 март 2012 година
Скопје

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

1231.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Агенцијата за енергетика на Република Македонија
бр. 07-713/2 од 23.3.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41-2077/27
23 март 2012 година
Скопје

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

1232.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА КУЛТУРА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за култура бр. 07-716/2 од
23.3.2012 година.

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1233.
Врз основа на член 22 став (3) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија “ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/2011), министерот за финансии донесе
ТАРИФНИК
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА
ЈАВНИ НАБАВКИ
Член 1
Со овој тарифник се утврдува висината на надоместоците што ги плаќаат договорните органи и економските оператори за користење на Електронскиот систем за јавни набавки.
Член 2
За користење на Електронскиот систем за јавни набавки, договорните органи ги плаќаат следниве надоместоци:
Вид на услуга

Објавување оглас за јавна набавка за постапка со барање за прибирање на понуди
Објавување оглас за јавна набавка за отворена постапка, ограничена постапка, конкурентен дијалог, постапка со преговарање
со претходно објавување на оглас и оглас за конкурс за идејно
решение
Објавување прилог за изменување и дополнување на објавен оглас за јавна набавка
Објавување на оглас за воспоставување на квалификациски
систем
Објавување оглас за доделување
концесии и јавно приватно партнерство

Износ на надоместок по објавен оглас или прилог (без
ДДВ)
600 денари

600 денари
600 денари
6.150 денари
6.150 денари

Член 3
За користење на Електронскиот систем за јавни набавки, договорните органи регистрирани како економски оператори и економските оператори ги плаќаат
следниве надоместоци годишно:
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За секоја дополнителна избрана категорија на набавка договорниот орган и економскиот оператор доплаќа по 2.000 денари, односно 30 евра за економски оператор од странство.
Член 4
Надоместокот за објавување на оглас за јавна набавка за постапка со барање за прибирање на понуди од
член 2 од овој тарифник ќе отпочне да се применува
од 1 јули 2012 година.
Член 5
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-11115/1
16 март 2012 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
1234.
Врз основа на член 13 став (7) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр.
115/10, 158/11 и 185/11), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПИСМЕНИОТ
ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНУВАЧИ
ОД ОБЛАСТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на бодирањето на писмениот дел од стручниот испит за проценувач од областа на транспортните средства.
Член 2
Писмениот дел од стручниот испит за проценувачи
се состои од два дела: тест и изработка на практичен
пример од соодветната област.
Член 3
(1) Тестот од писмениот дел од стручниот испит за
проценувачи се состои од 30 прашања од следните области:
- пет прашања од областа на Законот за процена;
- тринаесет прашања од областа на сопственоста,
трговските друштва, возилата, превозот во патниот и
железничкиот сообраќај, јавните патишта, осигурувањето и слично;
- десет прашања од областа на техниките за процена;
- две прашања од областа на известувањето за извршената процена.
(2) Секое прашање од областите од став (1) алинеи
1, 2 и 4 на овој член се вреднува со по 3 бода.
(3) Секое прашање од областа од став (1) алинеја 3
на овој член се вреднува со по 4 бода.
(4) Кандидатот може да добие најмногу 100 бода на
тестот.

Член 4
Кандидатот се смета дека го положил писмениот
испит ако има најмалку 65 бода и најмалку половина
од бодовите за секоја област од член 3 став 1 алинеи 2
и 3 на овој правилник.
Член 5
(1) Вториот дел од испитот се состои во решавање
на примери од областа на транспортните средства. Секој пример се вреднува со соодветен број на бодови така што вкупниот број на бодови изнесува 100.
(2) Прагот на положување на вториот дел од стручниот испит за проценувач е најмалку 65 од вкупните
100 бода.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-6892
20 март 2012 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.
__________

СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1235.
Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, гогласно чл.9 т.2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен
весник на РМ“ бр. 150/07), на својата седница одржана
на 2.3.2012 година ја донесе следната
ОДЛУКА
I
На Елена Гошева родена 02.03.1948 година, избрана на 01.08.2008 година за член на Советот на јавните
обвинители на Република Македонија. на 02.07.2010
година за Јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје, и се утврди престанок на фукцијата
член на Советот на јавните обвинители на Република
Македонија и Јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје, поради исполнување на условите за
старосна пензија.
II
Функцијата член на Советот на јавните обвинители
на Република Македонија, Јавен обвинител во Вишото
јавно обвинителство Скопје и работниот однос и престанува заклучно со 31.03.2012 година.
III
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното
донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”
СОР Бр.6/12
2 март 2012 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.
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СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1236.
Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член
37, став 2, алинеја 5 и член 62, став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ“
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010,
97/2011 и 13/2012), а во согласност со член 19, став 2,
алинеја 10, член 20, став 1, алинеја 1 и 3 и член 21 став
1 од Деловникот за работа на Советот (Пречистен
текст), бр.01-302/1 од 31.1.2012, Заклучокот на Советот, бр.02-1071/10 од 21.3.2012 со кој се усвојува Информацијата во врска со текот на стечајната постапка
спрема ТРД „А1 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје и Решението, V СТ.бр.489/11 од 25.1.2012 на Основниот суд
Скопје II - Скопје, на својата 5-та седница, одржана на
20.3.2012 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТА НА ДОЗВОЛАТА
ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРД
„А1 ТЕЛЕВИЗИЈА“ ДООЕЛ СКОПЈЕ БР.07-1939/1
ОД 18.6.2007 ГОДИНА
1. ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ дозволата за вршење
радиодифузна дејност, бр.07-1939/1 од 18.6.2007 на Трговското радиодифузно друштво „А1 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје – во стечај, за терестријално емитување на
телевизиски програмски сервис со претежно забавен
општ формат, на македонски јазик, со опфат на гледаност на државно ниво.
Дозволата за вршење радиодифузна дејност од став
1 од оваа точка престанува да важи поради настапување на стечај, односно поради одлуката на Собранието
на доверители на стечајниот должник, ТРД „А1 Телевизија“ ДООЕЛ – во стечај Скопје да се затвори и ликвидира.
2.Ова решение влегува во сила по неговата конечност и истото ќе се објави во „Службен весник на РМ“.
3. Тужбата не го одлага извршувањето на решението.
О б р а з л о ж е н и е
Трговското радиодифузно друштво „А1 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје, беше имател на дозвола за вршење
радиодифузна дејност, бр.07-1939/1 од 18.6.2007, за терестријално емитување на телевизиски програмски
сервис со претежно забавен општ формат, на македонски јазик, со опфат на гледаност на државно ниво.
Со Решение на Основниот суд Скопје II - Скопје,
V.СТ.бр.489/11 од 25.7.2011 година, над должникот Трговското радиодифузно друштво „А1 Телевизија“
ДООЕЛ Скопје, беше отворена стечајна постапка.
Постапувајќи во отворената стечајна постапка над
должникот ТРД „А1 Телевизија“ ДООЕЛ – во стечај
Скопје, по одржаното Собрание на доверители, на ден
25.1.2012 година, Основниот суд Скопје II - Скопје, со
Решение, V.СТ.бр.489/11 од 25.1.2012 година, констатираше дека Собранието на доверители одлучи делов-

ниот потфат на стечајниот должник Трговското радиодифузно друштво „А1 Телевизија“ ДООЕЛ – во стечај
Скопје, да се затвори и ликвидира. Исто така, судот
констатираше дека Собранието на доверители на ТРД
„А1 Телевизија“ ДООЕЛ – во стечај Скопје, одлучи
претворање на имотот на должникот во пари (впаричување) да се изврши со јавен оглас за прибирање на понуди.
Во врска со погоре наведеното, Советот за радиодифузија на РМ, на својата 5-та седница, одржана на
20.3.2012 година, ја разгледа и усвои предложената информација во врска со текот на стечајната постапка
спрема Трговското радиодифузно друштво „А1 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје.
Врз основа на член 62, став 1 алинеја 4 од Законот
за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ“ бр.
100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010, 97/2011
и 13/2012) согласно кој дозволата за вршење радиодифузна дејност престанува да важи ако настапи стечај на
имателот на дозволата, а имајќи во предвид дека видно
од Решение на Основниот суд Скопје II - Скопје,
V.СТ.бр.489/11 од 25.1.2012 година, настапи стечај, односно се констатира дека Собранието на доверители
одлучи деловниот потфат на стечајниот должник, ТРД
„А1 Телевизија“ ДООЕЛ – во стечај Скопје, да се затвори и ликвидира, Советот констатира дека се исполнети законските претпоставки за престанок на важноста на дозволата, бр.07-1939/1 од 18.6.2007 за вршење
радиодифузна дејност на наведениот радиодифузер.
Следствено на сето погоре наведено, Советот за радиодифузија на РМ на својата 5-та седница одржана на
20.3.2012 година, ја усвои информацијата во врска со
текот на стечајната постапка спрема ТРД „А1 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје, така што во врска со истата, врз
основа на член 37, став 2, алинеја 5 и член 62, став 1,
алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност („Сл.
весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010,
145/2010, 97/2011 и 13/2012), а во согласност со член
19, став 2, алинеја 10, член 20, став 1, алинеја 1 и 3 и
член 21 став 1 од Деловникот за работа на Советот
(Пречистен текст), бр.01-302/1 од 31.1.2012, Заклучокот на Советот, бр. 02-1071/10 од 21.3.2012 и Решението, V.СТ.бр.489/11 од 25.1.2012 на Основниот суд
Скопје II-Скопје, донесе решение како во диспозитивот.
Согласно член 211 став 5 од Законот за општата
управна постапка („Сл. весник на РМ“ бр. 38/2005,
110/2008 и 51/2011) и одредбите од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 100/05,
19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010, 97/2011 и
13/2012), се утврди дека тужбата не го одлага извршувањето на решението.
Упатство за правно средство: Против ова решение,
незадоволната странка може да поднесе тужба до
Управниот суд на РМ во рок од 15 дена по приемот на
истото.
Бр. 07-84
26 март 2012 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Заменик на претседателот,
м-р Милаим Фетаи, с.р.

30 март 2012
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ

1237.
Врз основа на членот 158-s точка 1) од Законот за
супервизија на осигурување – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/2012), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ
I. Општи одредби
Член 1
(1) Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештаите кои друштвата за осигурување
и/или реосигурување (во натамошниот текст: друштва
за осигурување) ги составуваат како дополнување кон
финансиските извештаи пропишани со Правилникот за
формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето
на друштвата за осигурување и/или реосигурување (во
понатамошниот текст: дополнителни финансиски извештаи) и начинот и роковите на нивно доставување до
Агенцијата за супервизија на осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата).
(2) Дополнителните финансиски извештаи од став 1
на овој член, друштвата за осигурување ги составуваат
врз основа на податоците од своите деловни книги, на
ист начин како и при составување на финансиските извештаи.
II. Дополнителни финансиски извештаи
Член 2
(1) Друштвата за осигурување се должни да ги составуваат следните годишни дополнителни финансиски извештаи:
1. Извештај за вонбилансни ставки (ВонБС);
2. Извештај за валутна усогласеност (ВУ);
3. Извештај за рочна усогласеност (РУ);
4. Извештај за трансакции со поврзани лица (ТсоПЛ).
(2) Друштвата за осигурување се должни да ги составуваат следните квартални дополнителни финансиски извештаи:
1. Извештај за приходи и расходи од вложувања
(ПиРодВ);
2. Извештај за реализирани добивки (загуби) од
продажба - капитална добивка (загуба) (РД(З)одВ);
3. Извештај за вредносно усогласување (нереализирани добивки (загуби), сведување на објективна вредност) (неРД(З)одВ);
4. Извештај за вложувања кои не ги покриваат техничките и/или математичката резерва (ВК);
5. Извештај за структура на вложувањата (СВл).
(3) Друштвата за осигурување се должни да ги составуваат дополнителните финансиски извештаи наведени во став (1) и (2) од овој член согласно формата и

содржината на истите, пропишана со обрасците – Дополнителни финансиски извештаи на друштвата за
осигурување, кои се дадени во Прилог 1 од овој правилник и се негов составен дел.
(4) Друштвата за осигурување се должни да ги составуваат дополнителните финансиски извештаи наведени во став (1) и (2) од овој член согласно Упатството
за пополнување на дополнителните финансиски извештаи кое е дадено во Прилог 2 од овој правилник и е
негов составен дел.
(5) Сите износи во дополнителните финансиските
извештаи се изразуваат во македонски денари.
III. Начин и рокови за известување
Член 3
(1) Друштвата за осигурување се должни да ги составуваат годишните дополнителни финансиски извештаи од член 2 став (1) точки 1), 2), 3) и 4) од овој правилник со состојба на 31 декември во тековната деловна година.
(2) Друштвата за осигурување се должни да ги составуваат кварталните дополнителни финансиски извештаи од член 2 став (2) точки 1), 2), 3), 4) и 5) од овој
правилник со состојба на 31 март, 30 јуни, 30 септември и 31 декември во тековната деловна година.
(3) Друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да ги доставуваат годишните дополнителни финансиски извештаи од член 2 став (1) точки 1), 2), 3) и
4) од овој правилник во рок од три месеци од истекот
на деловната година за која истите се составуваат.
(4) Друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да ги доставуваат кварталните дополнителни
финансиски извештаи од член 2 став (2) точки 1), 2), 3),
4) и 5) од овој правилник во рок од 30 дена од истекот
на последниот ден од пресметковниот период за кој
истите се составени.
(5) Дополнителните финансиски извештаи од член
2 став (1) и (2) од овој правилник друштвата за осигурување се должни да ги достават до Агенцијата во наведените рокови во хартиена и во електронска форма.
(6) Агенцијата го задржува правото да пропише
електронски формат на извештаите кои друштвата за
осигурување ќе ги пополнуваат и доставуваат до Агенцијата.
IV. Преодни и завршни одредби
Член 4
Овој Правилник влегува во сила од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија” а
ќе започне да се применува при изготвување на кварталните дополнителни финансиски извештаи со состојба на 30 јуни 2012 година, односно на годишните дополнителни финансиски извештаи со состојба на 31 декември 2012 година.
Бр. 0201-755/3
15 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти
на Агенцијата,
д-р Климе Попоски, с.р.
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Врз основа на член 163 став 1 точка 1 од Законот за пензиското и инвалидското (“Службен весник на Република Македонија” број 80/93, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005,
101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010, 156/2010, 24/2011, 51/2011 и
24/2012), а во врска со член 139, став 3 од истиот Закон, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 26 март 2012 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА РАБОТА
НА КОМИСИЈАТА ЗА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ
Член 1
Во Правилникот за организацијата, составот и начинот на работата на Комисијата за оцена на работната
способност („Сл.весник на РМ“ бр.88/04 и 48/08), во членот 20, точката 2 се менува и гласи:
,,Комисијата за оцена на работна способност и во случаите кога ќе се утврди дека има потреба од натамошно лекување и дополнителна медицинска документација, донесува наод, оцена и мислење врз основа на
постојната медицинска документација и медицинскиот статус на осигуреникот, односно ќе утврди дали постои
или не постои инвалидност, согласно барањето на сигуреникот за остварување на право од пензиското и инвалидското осигурување“.
Во точката 3 зборовите: ,,ако Комисијата утврди дека лекувањето е завршено” се заменуваат со зборот:
,,Комисијатa” .
Член 2
Во член 26 став 1, точката 4 се брише. Точките 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат точки 4, 5, 6, 7, 8, и 9.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија” .
Бр.02-1752/1
26 март 2012 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ацо Стојанов, с.р.
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