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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

253. 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Ре-

публика Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СОБРАНИЕТО НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Собранието на Република Македонија, 
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2020 го-

дина. 
  

        Бр. 08-432/1                                            Претседател на Република 
16 јануари 2020 година                                           Северна Македонија, 
            Скопје                                          Стево Пендаровски, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 
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З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Законот за Собранието на Република Македони-

ја („Службен весник на Република Македонија“ број 

104/2009), во член 27 став (1) во алинејата 5 сврзникот 

„и“  се заменува со запирка и се додаваат две нови али-

неи, кои гласат: 

„- дава финансиска согласност на годишниот план 

за вработување,  

- донесува одлука за утврдување на вредноста на 

бодот за собраниските службеници и.“. 

Алинејата 6 станува алинеја 8. 

 

Член 2 

Членот 40 се менува и гласи: 

„(1) Службата на Собранието (во натамошниот 

текст: Служба), врши стручни, административни и дру-

ги работи  за потребите на Собранието, на претседате-

лот на Собранието, на работните тела и на пратени-

ците. Службата врши стручни, административни и дру-

ги работи и за потребите на Комитетот за односи меѓу 

заедниците и за другите тела на Собранието. 

(2) Службата функционира како единствена 

служба.  

(3) Единственото функционирање на Службата се 

обезбедува со меѓусебна соработка на организационите 

единици и со усогласување на нивната работа.  

(4) Единственото функционирање на Службата го 

обезбедува генералниот секретар на Собранието (во 

натамошниот текст: генерален секретар).“. 

 

Член 3 

По членот 40 се додаваат 19 нови членови 40-а, 40-

б, 40-в, 40-г, 40-д, 40-ѓ, 40-е, 40-ж, 40-з, 40-s, 40-и, 40-ј, 

40-к, 40-л, 40-љ, 40-м, 40-н, 40-њ и 40-о и шест нови 

наслови, кои гласат: 

 

„1. Внатрешна организација на службата 

 

Член 40-а 

(1) Во Службата се формираат основни организаци-

они единици и организациони единици во состав. 

(2) Oрганизационите единици се формираат според 

видот, сродноста и меѓусебната поврзаност на работни-

те задачи. 

(3) При формирањето на организационите единици 

не може да има преклопување на нивниот делокруг на 

работа. 

 

Член 40-б 

(1) Во Службата како основни организациони еди-

ници може да се формираат: кабинет, сектори и посеб-

ни организациони единици. 

(2) Кабинет се формира заради потребите на прет-

седателот на Собранието. Во  кабинетот се формираат  

најмалку две одделенија. Со кабинетот раководи шеф 

на кабинет кој одговара пред претседателот на Собра-

нието и пред генералниот секретар. 

(3) Сектор се формира заради обединување на пове-

ќе меѓусебно поврзани работи и задачи, како и заради 

организирање, следење и координирање на работите од 

надлежност на одделенијата во негов состав и унапре-

дување на нивната меѓусебна соработка. Во  секторот  

се формираат  најмалку две одделенија. Со секторот 

раководи раководител на сектор кој одговара пред ге-

нералниот секретар. Раководителот на сектор во посеб-

ната организациона единица Парламентарен институт 

одговара пред раководителот на посебната организаци-

она единица. 

(4) Посебни организациони единици се формираат 

согласно со закон и за нив не важат ограничувањата за  

бројот на работните места. Лицето кое раководи со по-

себната организациона единица одговара пред генерал-

ниот секретар, а раководителот на посебната организа-

циона единица Парламентарен институт одговара и 

пред Управувачкиот совет. 

 

Член 40-в 

(1) Во составот на основните организациони едини-

ци од членот 40-б ставови (2) и (3) од овој закон се 

формираат одделенија, заради непосредно извршување 

на работите и задачите на основните организациони 

единици. 

(2) Во одделението се систематизираат најмалку 

пет работни места заедно со раководителот на одделе-

нието. Со одделението раководи раководител на одде-

лението кој одговара пред раководителот на сектор. 

 

Член 40-г 

(1) Во Службата се систематизираат работни места 

за собраниски државни советници за различни области 

од надлежност на Собранието. 

(2) Собраниските државни советници за својата ра-

бота одговараат пред генералниот секретар. 

 

Член 40-д 

(1) Во Службата може да се формираат и проектни 

организациони единици. 

(2) Проектни организациони единици се формираат 

заради спроведување на  проект на определено време 

до неговото завршување. Вработените во проектните 

единици се вработуваат на определено време, кое не 

може да биде подолго од времетраењето на  проектот. 

 

Член 40-ѓ 

(1) Актот за внатрешна организација и актот за сис-

тематизација на работните места во Службата ги доне-

сува генералниот секретар, на предлог на Советот на 

собраниска служба. 

(2) Актите од ставот (1) на овој член  се применува-

ат по добиена согласност од претседателот на Собра-

нието. 

(3) Со актот за внатрешна организација се уреду-

ваат: 

- видот и бројот на организационите единици, 

- делокругот на работа на организационите единици 

и нивните меѓусебни односи и 

- раководењето со организационите едници и одго-

ворност. 



 Стр. 4 - Бр. 14                                                                             20 јануари 2020 
 

(4) Составен дел на актот за внатрешна организаци-

ја е графички приказ на организацијата на Службата 

(органограм). 

(5) Во актот за  систематизација на работните места 

во Службата, бројот на работните места и бројот на из-

вршители се систематизираат во согласност со потре-

бата за ефикасно извршување на надлежностите на 

Собранието. 

(6) Актите од ставот (1) на овој член генералниот 

секретар ги доставува до Министерството за информа-

тичко општество и администрација, заради информира-

ње и ги објавува на веб-страницата на Собранието. 

 

Член 40-е 

(1) Службата ја сочинуваат собраниски службеници 

и лица вработени во Службата кои вршат помошно-

технички работи. 

(2) Собраниските службеници се лица со статус на 

административни службеници.  За  собраниските служ-

беници се применуваат одредбите од Законот за врабо-

тените во јавниот сектор, Законот за административни 

службеници и прописите за работните односи, освен 

ако со овој закон не е поинаку уредено. 

 (3) Лицата вработени во Службата кои вршат по-

мошно-технички работи немаат статус на администра-

тивни службеници и за нив се применуваат одредбите 

од  Законот за вработените во јавниот сектор и пропи-

сите за работни односи. 

 

2. Совет на собраниска служба 

 

Член 40-ж 

 (1) Генералниот секретар формира Совет на собра-

ниска служба (во натамошниот текст: Совет), како не-

гово советодавно тело, кое изготвува функционална 

анализа; предлага акт за внатрешна организација и акт 

за систематизација на работните места во Службата, 

изготвени врз основа на функционалната анализа; 

предлага попoлнување на работни места во Службата 

преку интерен и јавен оглас; му помага на генералниот 

секретар во врска со функционирањето и координира-

њето на Службата и врши други работи. 

(2) Советот го сочинуваат раководителите на основ-

ните организациони единици, а во неговата работа мо-

же да учествуваат и собраниските државни советници. 

(3) Со Советот раководи генералниот секретар.  

(4) Советот за секој одржан состанок води запис-

ник.  

 

3. Класификација на работни места на  

собраниските службеници 

 

Член 40-з 

(1) Работните места на собраниските службеници се 

класифицираат во три категории согласно со критериу-

мите од Законот за административни службеници: 

-категорија Б - раководни собраниски службеници, 

-категорија В - стручни собраниски службеници и 

-категорија Г - помошно-стручни собраниски служ-

беници. 

(2) Во рамките на секоја категорија од ставот (1) на 

овој член се утврдуваат повеќе нивоа на работни места 

на собраниски службеници. 

 

Член 40-s 

(1) Во рамките на категориите се утврдуваат сле-

дниве нивоа и звања за собраниските службеници: 

1. за категорија Б 

-Б1 собраниски државен советник, раководен соб-

раниски службеник од прво ниво со шифра СОБ 01 01 

Б01000, 

-Б2 раководител на сектор, раководен собраниски 

службеник од второ ниво со шифра СОБ 01 01 Б02000, 

-Б3 помошник раководител на сектор, раководен 

собраниски службеник од трето ниво со шифра СОБ 01 

01 Б03000 и 

-Б4 раководител на одделение, раководен собранис-

ки службеник од четврто ниво со шифра СОБ 01 01 

Б04000. 

2. за категорија В 

-В1советник,  стручен собраниски службеник од 

прво ниво со шифра СОБ 01 01 В01000, 

-В2 виш соработник, стручен собраниски службе-

ник од второ ниво со шифра СОБ 01 01 В02000, 

-В3 соработник, стручен собраниски службеник од 

трето ниво со шифра СОБ 01 01 В03000 и 

-В4 помлад  соработник, стручен собраниски служ-

беник од четврто ниво со шифра СОБ 01 01 В04000. 

3. за категорија Г 

-Г1 самостоен референт,  помошно-стручен собра-

ниски службеник од прво ниво со шифра СОБ 01 01 

Г01000, 

-Г2 виш референт, помошно-стручен собраниски 

службеник од второ ниво со шифра СОБ 01 01 Г02000,  

-Г3 референт, стручен собраниски службеник од 

трето ниво со шифра СОБ 01 01 Г03000 и 

-Г4 помлад референт, помошно-стручен собраниски 

службеник од четврто ниво со шифра СОБ 01 01 

Г04000. 

(2) Шифрите на собраниските службеници од ста-

вот (1) на овој член ќе се вградат во Каталогот за ра-

ботни места во јавниот сектор кој го води Министер-

ството за информатичко општество и администрација. 

 

Член 40-и 

За потребите на претседателот, потпретседателите 

и генералниот секретар, во актот за систематизација на 

работните места, како посебни работни места се ут-

врдуваат кабинетски службеници со  следниов број:  

-  пет работни места на кабинетски службеници за 

потребите на претседателот на Собранието, 

- едно работно место на кабинетски службеник за 

потребите на секој потпретседател на Собранието и 

-  три работни места на кабинетски службеници за 

потребите на генералниот секретар на Собранието.  

 

Член 40-ј 

За потребите на претседателот, потпретседателите 

и генералниот секретар, заради извршување на посебни 

работни задачи се пополнуваат работни места-посебни 

советници, со следниов број:  
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- пет работни места на посебни советници за потре-

бите на претседателот на Собранието, 

- едно работно место на посебен советник за потре-

бите на секој потпретседател на Собранието и 

-три работни места на посебни советници за потре-

бите на генералниот секретар на Собранието.  

  

4. Начини на пополнување на работни места 

 

Член 40-к 

(1) Пополнувањето на работно место во Службата 

се врши преку спроведување на постапка за: 

- вработување, преку објавување на јавен оглас, 

- унапредување, преку објавување на интерен оглас 

и 

- мобилност, преку распоредување или преземање. 

(2) Постапките за пополнување на работно место од 

ставот (1) на овој член се спроведуваат во транспарен-

тна, фер и конкурентна постапка, почитувајќи го наче-

лото на соодветна и правична застапеност. 

(3) Пополнувањето на работните места преку обја-

вување на интерен оглас е приоритет при пополнување 

на работно место во Службата.  

(4) Постапките за пополнување на работно место од 

ставот (1) алинеи 1 и 2 на овој член се спроведуваат по 

претходно добиена согласност за обезбедени финан-

сиски средства од претседателот на Собранието, во 

рамките на обезбедените средства во буџетот за Собра-

нието и Годишниот план за вработување.   

 

Член 40-л 

(1) Постапките за вработување и унапредување на 

собраниските службеници се спроведуваат согласно со 

Законот за административни службеници. 

(2) Постапките за мобилност на собраниските служ-

беници се спроведуваат согласно со Законот за врабо-

тените во јавниот сектор. 

(3) Постапките  за пополнување на работните места 

на  помошно-техничките лица се спроведуваат соглас-

но со Законот за вработените во јавниот сектор и про-

писите за  работни односи.  

(4) Постапките за пополнување на работно место 

преку склучување на договор за вработување на опре-

делено работно време по кој било основ, како и за анга-

жирање на експерти и други лица, се спроведуваат по 

претходно добиена согласност за обезбедени финан-

сиски средства од претседателот на Собранието, во 

рамките на обезбедените средства во буџетот за Собра-

нието. 

 

5. Постапка за донесување на Годишен план  

за вработување 

 

Член 40-љ 

(1) Генералниот секретар е должен да изготви 

Предлог-годишен план за вработување и заедно со 

предлог-буџетското барање да го достави на соглас-

ност до Буџетскиот совет на Собранието.  

(2) Буџетскиот совет е должен да донесе одлука за 

давање на финансиска согласност, односно да даде за-

белешки на Предлог-годишниот план, најдоцна во рок 

од 15 дена од приемот на Предлог-годишниот план. 

(3) Генералниот секретар е должен да постапи по 

забелешките, односно да го усогласи Предлог-годиш-

ниот план. 

(4) По добивањето на согласноста, односно по усог-

ласувањето на планот, генералниот секретар е должен 

веднаш, а најдоцна до 1 септември да го донесе планот. 

(5) Генералниот секретар планот заедно со соглас-

носта  ги доставува до Министерството за финансии, 

Министерството за информатичко општество и адми-

нистрација и до Агенцијата за администрација, заради 

информирање. 

(6) Доколку Буџетскиот совет во рок од 15 дена од 

денот на приемот на Предлог-планот не постапи по ба-

рањето за согласност, се смета дека согласноста е да-

дена. 

 

Член 40-м 

Генералниот секретар до Министерството за ин-

форматичко општество и администрација, заради ин-

формирање два пати годишно доставува извештај за 

реализација на планот од членот 40-љ од овој закон и 

тоа најдоцна до 15 јули за периодот јануари-јуни во те-

ковната година, односно најдоцна до 15 јануари за пе-

риодот јули-декември во претходната година. 

 

6. Плата и вредност на бод за пресметување на 

плата 

 

Член 40-н 

(1) Основната компонента на плата на собраниски-

те службеници ја сочинуваат: 

 - дел на плата за степен на образование, 

 - дел на плата за ниво и 

 - дел на плата за стаж. 

(2) Делот на плата за степенот на образование кој е 

законски минимум за соодветното ниво на работно 

место се вреднува на следниов начин: 

1. Ниво на квалификации/образование бодови и 

тоа: 

-Ниво на квалификации VI А, 240 кредити според 

ЕКТС или завршен VII/1 степен, 200 бодови, 

-Ниво на квалификации VI Б или 180 кредити спо-

ред ЕКТС 175 бодови, 

-Ниво на квалификации VА, 60 до 120 кредити спо-

ред ЕКТС или вишо образование 150 бодови и 

-Ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦ-

ВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образо-

вание 100 бодови. 

(3) Делот на плата за нивото на кое е распореден 

собранискиот службеник се вреднува на следниов на-

чин: 

Б1 - раководен собраниски службеник од прво ниво 

671 бодови; 

Б2 - раководен собраниски службеник од второ ни-

во 645 бодови; 

Б3 - раководен собраниски службеник од трето ни-

во 528 бодови; 

Б4 - раководен  собраниски службеник од четврто 

ниво 450 бодови; 

В1 - стручен собраниски службеник од прво ниво 

365 бодови; 
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В2 - стручен собраниски службеник од второ ниво 

320 бодови; 

В3 - стручен собраниски службеник од трето ниво 

300 бодови; 

В4 - стручен собраниски службеник од четврто ни-

во 261 бодови; 

Г1 - помошно-стручен собраниски службеник од 

прво ниво 255 бодови; 

Г2 - помошно-стручен собраниски службеник од 

второ ниво 235 бодови; 

Г3 - помошно-стручен собраниски службеник од 

трето ниво 216 бодови и 

Г4 - помошно-стручен собраниски службеник од 

четврто ниво 207 бодови. 

(4) Делот на плата за работниот стаж на собранис-

киот службеник се вреднува во износ од 0,5% од дело-

вите на платата за степен на образование и за ниво, за 

секоја навршена година работен стаж, а најмногу до 

20%. 

 

Член 40-њ 

(1) Вредноста на бодот за пресметување на платите 

на собраниските службеници се утврдува секоја година 

со одлука на Буџетскиот совет на предлог на генерал-

ниот секретар, која се донесува во рок од 15 дена од де-

нот на донесувањето на републичкиот буџет, а во рам-

ките на предвидениот буџет за Собранието и врз осно-

ва на вкупниот број на собраниски службеници распо-

редени по соодветните нивоа за тековната година.  

(2) Доколку Буџетскиот совет во утврдениот рок од 

ставот (1) на овој член не ја утврди вредноста на бодот, 

за пресметување на платите на собраниските службе-

ници се применува вредноста на бодот утврдена од 

претходната година, до донесување на одлуката. 

 

Член 40-o 

(1) Собраниските службеници имаат право на посе-

бен надоместок на плата заради специфичноста на ра-

ботите и задачите, начинот и условите за нивното из-

вршување, постојаната достапност, зголемениот обем 

на работа и поради постојаното заседание на Собрани-

ето. 

(2) Надоместокот од ставот (1) на овој член не може 

да биде повисок од 30% од износот на основната плата 

и истиот се исплаќа за определен временски период.   

(3) Критериумите за исплата на надоместокот од 

ставот (1) на овој член со акт ги утврдува Генералниот 

секретар.“.  

 

Член 4 

По членот 42 се додава нов член 42-а, кој гласи: 

 

„Член 42-а 

Во Службата се основа посебна организациона еди-

ница, Одделение-Парламентарна буџетска канцеларија, 

заради унапредување на парламентарниот финансиски 

надзор, изготвување стручни финансиски и буџетски 

анализи за потребите на пратениците и работните 

тела.“. 

ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 5 

Генералниот секретар во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон го свикува првиот 

состанок на Советот на собраниска служба. 

Генералниот секретар е должен актите од членови-

те 40-ѓ и 40-о став (3) од овој закон да ги донесе во рок 

од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 

овој закон, а ќе започнат да се применуваат од 1 јануа-

ри 2021 година.  

Одредбите од членот 1 став 1 алинеја 2 и членовите 

40-к, 40-л став (2), 40-м, 40-н, 40-њ и 40-о ставови (1) и 

(2) од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 ја-

нуари 2021 година.  

Одлуката за вредноста на бодот за пресметување на 

платите на собраниските службеници Буџетскиот совет 

ја донесува во рок од десет дена од денот на донесува-

њето на републичкиот буџет за 2021 година.  

 

Член 6 

Времето поминато на тековно работно место до де-

нот на примената на актите од членот 5 став 2 од овој 

закон, согласно со Законот за административни служ-

беници, ќе се засметува во вкупното време за утврдува-

ње на условот во постапките за унапредување.  

 

Член 7 

Бодовите за степен на кариера кои собранискиот 

службеник ги стекнал до денот на влегувањето во сила 

на овој закон, се додаваат на бодовите во делот на пла-

та за ниво утврдени во членот 40-н став (3) од овој за-

кон. 

 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Север-

на Македонија“. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR KUVENDIN E REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË 

 

Neni 1 

Në Ligjin për Kuvendin e Republikës së Maqedonisë 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 

104/2009), në nenin 27 paragrafi (1) në alinenë 5 lidhëza 

"dhe" zëvendësohet me presje dhe shtohen dy aline të reja 

si vijojnë: 

„- jep pëlqim financiar të planit vjetor për punësim,  

- miraton vendim për përcaktimin e vlerës së pikës për 

nëpunësit e Kuvendit dhe.“. 

Alineja 6 bëhet aline 8. 

 

Neni 2 

Neni 40 ndryshohet si vijon: 



20 јануари 2020  Бр. 14 - Стр. 7 

 
 

“(1) Shërbimi i Kuvendit (në tekstin e mëtejmë: 
Shërbimi) kryen punë profesionale, administrative dhe 
punë të tjera për nevojat e Kuvendit, të Kryetarit të 
Kuvendit, të trupave punues dhe të deputetëve. Shërbimi 
kryen punë profesionale, administrative dhe punë të tjera 
për nevojat e Komitetit për Marrëdhënie Ndërmjet 
Bashkësive dhe për trupat e tjerë të Kuvendit. 

(2) Shërbimi funksionon si shërbim unik.  
(3) Funksionimi unik i Shërbimit sigurohet me 

bashkëpunim të ndërsjellë të njësive organizative dhe me 
harmonizimin e punës së tyre.  

(4) Funksionimin unik të Shërbimit e siguron sekretari i 
përgjithshëm i Kuvendit (në tekstin e mëtejmë: sekretari i 
përgjithshëm).“. 

 
Neni 3 

Pas nenit 40 shtohen 19 nene të reja 40-a, 40-b, 40-v, 
40–g, 40-d, 40-gj, 40-e, 40-zh, 40-z, 40-x, 40-i, 40-j, 40-k, 
40-ll, 40-l, 40-m, 40-n, 40-nj dhe 40-o dhe 6 tituj të rinj, si 
vijojnë: 

 

“1. Organizimi i brendshëm i shërbimit 
 

Neni 40-a 
(1) Në Shërbim formohen njësitë organizative 

themelore dhe njësitë organizative në përbërje.  
(2) Njësitë organizative formohen sipas llojit, 

ngjashmërisë dhe lidhshmërisë së ndërsjellë të detyrave të 

punës.  
(3) Gjatë formimit të njësive organizative nuk mund të 

ketë përputhje të fushëveprimit të tyre të punës. 
 

Neni 40-b 
(1) Në Shërbimin si njësi organizative themelore mund 

të formohen: kabinet, sektorë dhe njësi të veçanta 
organizative. 

(2) Kabineti formohet për nevojat e Kryetarit të 
Kuvendit. Në kabinet formohen së paku dy seksione. Me 
kabinetin udhëheq shefi i kabinetit i cili përgjigjet para 
Kryetarit të Kuvendit dhe para sekretarit të përgjithshëm. 

(3) Sektori formohet për të bashkuar më shumë punë 
dhe detyra të lidhura në mënyrë të ndërsjellë, si dhe për të 
organizuar, ndjekur dhe koordinuar punët në kompetencë 

të seksioneve në përbërjen e tij dhe avancimin e 
bashkëpunimit të tyre të ndërsjellë. Në sektor formohen së 
paku dy seksione. Me sektorin udhëheq udhëheqësi i 
sektorit i cili përgjigjet para sekretarit të përgjithshëm. 
Udhëheqësi i sektorit në njësinë e veçantë organizative 
Instituti Parlamentar përgjigjet para udhëheqësit të njësisë 
së veçantë organizative. 

(4) Njësitë e veçanta organizative formohen në pajtim 
me ligjin dhe për to nuk vlejnë kufizimet për numrin e 
vendeve të punës. Personi i cili udhëheq me njësinë e 
veçantë organizative përgjigjet para sekretarit të 
përgjithshëm, ndërsa udhëheqësi i njësisë së veçantë 
organizative Instituti Parlamentar përgjigjet edhe para 
Këshillit Drejtues. 

 
Neni 40-v 

(1) Në përbërje të njësive organizative themelore nga 
neni 40-b paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji, formohen 
seksione për kryerje të drejtpërdrejtë të punëve dhe 
detyrave të njësive organizative themelore. 

(2) Në seksion sistematizohen së paku pesë vende pune 

së bashku me udhëheqësin e seksionit. Me seksionin 

udhëheq udhëheqësi i seksionit i cili përgjigjet para 

udhëheqësit të sektorit. 

 

Neni 40-g 

(1) Në Shërbim sistematizon vendet e punës për 

këshilltarët shtetërorë të Kuvendit në fusha të ndryshme në 

kompetencë të Kuvendit. 

(2) Këshilltarët shtetërorë të Kuvendit për punën e tyre 

përgjigjen para sekretarit të përgjithshëm. 

 

Neni 40-d 

(1) Në Shërbim mund të formohen edhe njësi 

organizative projektuese. 

(2) Njësitë organizative projektuese formohen për 

zbatimin e projektit në kohë të caktuar deri në përfundim të 

tij. Të punësuarit në njësitë projektuese punësohen në kohë 

të caktuar, e cila nuk mund të jetë më e gjatë se kohëzgjatja 

e projektit. 

 

Neni 40-gj 

(1) Aktin për organizim të brendshëm dhe aktin për 

sistematizim të vendeve të punës në Shërbim i miraton 

sekretari i përgjithshëm me propozim të Këshillit të 

Shërbimit të Kuvendit. 

(2) Aktet nga paragrafi (1) i këtij neni zbatohen me 

pëlqimin e marrë nga Kryetari i Kuvendit. 

(3) Me aktin për organizim të brendshëm rregullohen: 

- lloji dhe numri i njësive organizative, 

- fushëveprimi i punës së njësive organizative dhe 

marrëdhëniet e tyre të ndërsjella dhe 

- udhëheqja me njësitë organizative dhe përgjegjësia. 

(4) Pjesë përbërëse e aktit të organizimit të brendshëm 

është pasqyra grafike e organizimit të Shërbimit 

(organogrami). 

(5) Në aktin e sistematizimit të vendeve të punës në 

Shërbim, numri i vendeve të punës dhe numri i realizuesve 

sistematizohen në pajtim me nevojën për kryerje efikase të 

kompetencave të Kuvendit. 

(6) Aktet nga paragrafi (1) i këtij neni, sekretari i 

përgjithshëm i dërgon në Ministrinë e Shoqërisë 

Informatike dhe Administratës për shkak të informimit dhe 

i publikon në ueb faqen e Kuvendit. 

 

Neni 40-е 

(1) Shërbimin e përbëjnë nëpunësit e Kuvendit dhe 

personat e punësuar në Shërbim të cilët kryejnë punë 

ndihmëse-teknike. 

(2) Nëpunësit e Kuvendit janë persona me status të 

nëpunësve administrativë. Për nëpunësit e Kuvendit 

zbatohen dispozitat e Ligjit për të punësuarit në sektorin 

publik, Ligjit për nëpunës administrativë dhe rregullat për 

marrëdhëniet e punës, përveç nëse me këtë ligj nuk është 

rregulluar ndryshe.  

(3) Personat e punësuar në Shërbim të cilët kryejnë 

punë ndihmëse-teknike nuk kanë status të nëpunësve 

administrativë edhe për ta zbatohen dispozitat e Ligjit për 

të punësuarit në sektorin publik dhe rregullat për 

marrëdhëniet e punës.    



 Стр. 8 - Бр. 14                                                                             20 јануари 2020 
 

2. Këshilli i Shërbimit të Kuvendit 

 

Neni 40-zh 

(1) Sekretari i përgjithshëm formon Këshill të 

Shërbimit të Kuvendit (në tekstin e mëtutjeshëm: Këshill), 

si trup i tij këshillëdhënës, i cili përpilon analizë 

funksionale; propozon akt për organizimin e brendshëm 

dhe akt për sistematizimin e vendeve të punës në Shërbim, 

të përpiluara në bazë të analizës funksionale; propozon 

plotësimin e vendeve të punës në Shërbim nëpërmjet 

internetit dhe konkursit publik; i ndihmon sekretarit të 

përgjithshëm në lidhje me funksionimin dhe koordinimin e 

Shërbimit dhe kryen punë tjera.  

(2) Këshillin e përbëjnë udhëheqësit e njësive 

organizative themelore, ndërsa në punën e tij mund të 

marrin pjesë edhe këshilltarët shtetërorë të Kuvendit.   

(3) Me Këshillin udhëheq Sekretari i përgjithshëm.   

(4) Këshilli për çdo mbledhje të mbajtur mban 

procesverbal.   

 

3. Klasifikimi i vendeve të punës të nëpunësve të 

Kuvendit 

 

Neni 40-z 

(1) Vendet e punës të nëpunësve të Kuvendit 

klasifikohen në tri kategori në pajtim me kriteret e Ligjit 

për nëpunës administrativë:   

- kategoria B – nëpunës udhëheqës të Kuvendit,  

- kategoria V – nëpunës profesionalë të Kuvendit dhe  

- kategoria G – nëpunës ndihmës-profesionalë të 

Kuvendit.   

(2) Në kuadër të secilës kategori nga paragrafi (1) i 

këtij neni përcaktohen më shumë nivele të vendeve të 

punës të nëpunësve të Kuvendit.  

 

Neni 40-x 

(1) Në kuadër të kategorive përcaktohen nivelet dhe 

titujt në vijim për nëpunësit e Kuvendit: 

1. Për kategorinë B  

- B1 këshilltar shtetëror i Kuvendit, nëpunës udhëheqës 

i Kuvendit nga niveli i parë me shifër SOB 01 01 B01000,  

- B2 udhëheqës i sektorit, nëpunës udhëheqës i 

Kuvendit nga niveli i dytë me shifër SOB 01 01 B02000,  

- B3 ndihmës udhëheqës i sektorit, nëpunës udhëheqës 

i Kuvendit nga niveli i tretë me shifër SOB 01 01 B03000 

dhe   

- B4 udhëheqës i seksionit, nëpunës udhëheqës i 

Kuvendit nga niveli i katërt me shifër SOB 01 01 B04000.   

2. Për kategorinë V  

- V1 këshilltar, nëpunës profesional i Kuvendit nga 

niveli i parë me shifër SOB 01 01 V01000,  

- V2 bashkëpunëtor i lartë, nëpunës profesional i 

Kuvendit nga niveli i dytë me shifër SOB 01 01 V02000,  

- V3 bashkëpunëtor, nëpunës profesional i Kuvendit 

nga niveli i tretë me shifër SOB 01 01 V03000 dhe  

- V4 bashkëpunëtor i ri, nëpunës profesional i Kuvendit 

nga niveli i katërt me shifër SOB 01 01 V04000.  

3. Për kategorinë G  

- G1 referent i pavarur, nëpunës ndihmës-profesional i 

Kuvendit nga niveli i parë me shifër SOB 01 01 G01000,  

- G2 referent i lartë, nëpunës ndihmës-profesional i 

Kuvendit nga niveli i dytë me shifër SOB 01 01 G02000,   

- G3 referent, nëpunës profesional i Kuvendit nga 

niveli i tretë me shifër SOB 01 01 G03000 dhe  

- G4 referent i ri, nëpunës ndihmës-profesional i 

Kuvendit nga niveli i katërt me shifër SOB 01 01 G04000.  

(2) Shifrat e nëpunësve të Kuvendit nga paragrafi (1) i 

këtij neni do të inkorporohen në Katalogun për vende të 

punës në sektorin publik të cilin e udhëheq Ministria e 

Shoqërisë Informatike dhe Administratës.   

 

Neni 40-i 

Për nevojat e kryetarit, nënkryetarëve dhe sekretarit të 

përgjithshëm, në aktin për sistematizimin e vendeve të 

punës, si vende të veçanta të punës përcaktohen nëpunës të 

kabinetit me numrin si vijon:   

- pesë vende të punës të nëpunësve të kabinetit për 

nevojat e Kryetarit të Kuvendit,  

- një vend pune i nëpunësit të kabinetit për nevojat e 

secilit nënkryetar të Kuvendit dhe  

- tre vende të punës të nëpunësve të kabinetit për 

nevojat e sekretarit të përgjithshëm të Kuvendit.   

 

Neni 40-j 

Për nevojat e kryetarit, nënkryetarëve dhe sekretarit të 

përgjithshëm, për shkak të realizimit të detyrave të veçanta 

të punës plotësohen vende të punës – këshilltarë të veçantë, 

me numrin në vijim:   

- pesë vende të punës të këshilltarëve të veçantë për 

nevojat e Kryetarit të Kuvendit,  

- një vend pune i këshilltarit të veçantë për nevojat e 

secilit nënkryetar të Kuvendit dhe  

- tre vende të punës të këshilltarëve të veçantë për 

nevojat e sekretarit të përgjithshëm të Kuvendit.   

  

4. Mënyra e plotësimit të vendeve të punës 

 

Neni 40-k 

(1) Plotësimi i vendit të punës në Shërbim kryhet 

nëpërmjet zbatimit të procedurës për:  

- punësim, nëpërmjet shpalljes së konkursit publik,  

- avancim, nëpërmjet shpalljes së konkursit intern dhe  

- mobilitet, nëpërmjet sistemimit ose marrjes.  

(2) Procedurat për plotësimin e vendit të punës nga 

paragrafi (1) i këtij neni zbatohen në procedurë 

transparente, të drejtë dhe konkurruese, duke e respektuar 

parimin e përfaqësimit adekuat dhe të drejtë.  

(3) Plotësimi i vendeve të punës nëpërmjet shpalljes së 

konkursit intern është prioritet gjatë plotësimit të vendit të 

punës në Shërbimin. 

(4) Procedurat për plotësimin e vendit të punës nga 

paragrafi (1) alinetë 1 dhe 2 të këtij neni, zbatohen pas 

pëlqimit të marrë paraprakisht për mjete të siguruara 

financiare nga Kryetari i Kuvendit, në kuadër të mjeteve të 

siguruara në buxhetin e Kuvendit dhe planin vjetor për 

punësim.     

 

Neni 40-ll 

(1) Procedurat për punësim dhe avancim të nëpunësve 

të Kuvendit zbatohen në pajtim me Ligjin për nëpunës 

administrativë.  
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(2) Procedurat për mobilitet të nëpunësve të kuvendit 

zbatohen në pajtim me Ligjin për të punësuarit në sektorin 

publik. 

(3) Procedurat për plotësimin e vendeve të punës të 

personave ndihmës-teknikë zbatohen në pajtim me Ligjin 

për të punësuarit në sektorin publik dhe dispozitat për 

marrëdhënie pune.   

(4) Procedurat për plotësimin e vendit të punës përmes 

lidhjes së marrëveshjes për punësim në kohë të caktuar të 

punës sipas cilësdo bazë, si dhe për angazhimin e 

ekspertëve dhe personave të tjerë, zbatohen pas pëlqimit të 

marrë paraprakisht për mjetet financiare të siguruara nga 

kryetari i Kuvendit, në korniza të mjeteve të siguruara në 

buxhet për Kuvendin.  

 

5. Procedura për miratimin e planit vjetor për punësim 

 

Neni 40-l 

(1) Sekretari i përgjithshëm është i detyruar të përgatitë 

Propozim-plan vjetor për punësim dhe së bashku me 

propozim-kërkesën buxhetore ta dorëzojë për pëlqim në 

Këshillin Buxhetor të Kuvendit.   

(2) Këshilli Buxhetor është i detyruar të miratojë 

vendim për dhënien e pëlqimit financiar, përkatësisht të 

japë vërejtje të Propozim-planit vjetor, më së voni në afat 

prej 15 ditësh nga pranimi i Propozim-planit vjetor.  

(3) Sekretari i përgjithshëm është i detyruar të veprojë 

sipas vërejtjeve, përkatësisht ta harmonizojë Propozim-

planin vjetor.  

(4) Pas dhënies së pëlqimit, përkatësisht pas 

harmonizimit të planit, sekretari i përgjithshëm është i 

detyruar menjëherë, e më së voni deri më 1 shtator ta 

miratojë planin.  

(5) Sekretari i përgjithshëm planin së bashku me 

pëlqimin i dorëzon në Ministrinë e Financave, Ministrinë e 

Shoqërisë Informatike dhe Administratës dhe në Agjencinë 

për Administratë, për informim.  

(6) Nëse Këshilli Buxhetor në afat prej 15 ditësh nga 

dita e pranimit të Propozim-planit nuk vepron sipas 

kërkesës për pëlqim, konsiderohet se pëlqimi është dhënë.  

 

Neni 40-m 

Sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Shoqërisë 

Informatike dhe Administratës, për shkak të informimit dy 

herë në vit dorëzon raport për realizim të planit nga neni 

40-l të këtij ligji dhe atë më së voni deri më 15 korrik për 

periudhën janar-qershor në vitin rrjedhës, përkatësisht më 

së voni deri më 15 janar për periudhën korrik-dhjetor në 

vitin paraprak.  

 

6. Rroga dhe vlera e pikës për përllogaritje të rrogës 

 

Neni 40-n 

(1) Komponentin bazë të rrogës të nëpunësve të 

Kuvendit e përbëjnë:  

- pjesa e rrogës për shkallën e arsimit,  

- pjesa e rrogës për nivel dhe 

- pjesa e rrogës për stazh.  

(2) Pjesa e rrogës për shkallën e arsimit i cili është 

minimum ligjor për nivelin përkatës të vendit të punës 

vlerësohet në këtë mënyrë:  

1. Niveli i kualifikimeve/arsimit pikët, si vijon:  

- Niveli i kualifikimeve VI A, 240 kredi sipas SETK 

ose shkallën VII/1 të përfunduar , 200 pikë,   

- Niveli i kualifikimeve VI B, 180 kredi sipas SETK 

175 pikë, 

- Niveli i kualifikimeve VA, 60 deri në 120 kredi sipas 

SETK ose shkollimin e lartë 150 pikë dhe 

- Niveli i kualifikimeve IV, 240 kredi sipas ECVET ose 

SKMAP ose arsimin e mesëm katërvjeçar 100 pikë.  

(3) Pjesa e rrogës për nivelin në të cilin është sistemuar 

nëpunësi i kuvendit vlerësohet në këtë mënyrë: 

B1-nëpunës udhëheqës i Kuvendit nga niveli i parë 671 

pikë; 

B2-nëpunës udhëheqës i Kuvendit nga niveli i dytë 645 

pikë; 

B3-nëpunës udhëheqës i Kuvendit nga niveli i tretë 528 

pikë; 

B4-nëpunës udhëheqës i Kuvendit nga niveli i katërt 

450 pikë; 

V1- nëpunës profesional i Kuvendit nga niveli i parë 

365 pikë; 

V2-nëpunës profesional i Kuvendit nga niveli i dytë 

320 pikë; 

V3-nëpunës profesional i Kuvendit nga niveli i tretë 

300 pikë; 

V4-nëpunës profesional i Kuvendit nga niveli i katërt 

261 pikë; 

G1-nëpunës ndihmës-profesional i Kuvendit nga niveli 

i parë 255 pikë; 

G2-nëpunës ndihmës-profesional i Kuvendit nga niveli 

i dytë 235 pikë; 

G3-nëpunës ndihmës-profesional i Kuvendit nga niveli 

i tretë 216 pikë dhe 

G4-nëpunës ndihmës-profesional i Kuvendit nga niveli 

i katërt 207 pikë. 

(4) Pjesa e rrogës për stazhin e punës të nëpunësit të 

kuvendit vlerësohet në shumë prej 0,5% nga pjesët e rogës 

për shkallë të arsimit dhe për nivel, për çdo vit të 

përfunduar të stazhit të punës, e më së shumti deri 20%. 

 

Neni 40-nj 

(1) Vlera e pikës për përllogaritjen e rrogave të 

nëpunësve të Kuvendit përcaktohet çdo vit me vendim të 

Këshillit Buxhetor me propozim të sekretarit të 

përgjithshëm, që miratohet në afat prej 15 ditësh nga dita e 

miratimit të buxhetit republikan, e në korniza të buxhetit të 

paraparë për Kuvendin dhe në bazë të numrit të 

përgjithshëm të nëpunësve të kuvendit të sistemuar sipas 

niveleve përkatëse për vitin rrjedhës. 

(2) Nëse Këshilli buxhetor në afatin e përcaktuar nga 

paragrafi (1) i këtij neni nuk e përcakton vlerën e pikës, për 

llogaritjen e rrogave të nëpunësve të kuvendit llogaritet 

vlera e pikës së përcaktuar nga viti paraprak, deri në 

miratimin e vendimit.  

 

Neni 40-o 

(1) Nëpunësit e Kuvendit kanë të drejtë për kompensim 

të veçantë të rrogës për shkak të specifikës së punëve dhe 

detyrave, mënyrës dhe kushteve për kryerjen e tyre, 

disponueshmërinë e vazhdueshme, vëllimit të rritur të 

punës dhe punimeve të përhershme të Kuvendit. 
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(2) Kompensimi nga paragrafi (1) i këtij neni nuk mund 

të jetë më i lartë se 30% nga shuma e rrogës bazë dhe i 

njëjti paguhet për periudhë të caktuar kohore. 

(3) Kriteret për pagesën e kompensimit nga paragrafi 

(1) i këtij neni me akt i përcakton Sekretari i 

përgjithshëm.“. 

 

Neni 4 

Pas nenit 42 shtohet  nen i ri 42-a, si vijon: 

 

"Neni 42-a 

Në Shërbim themelohet njësi e veçantë organizative, 

Seksioni - Zyra Buxhetore Parlamentare, me qëllim të 

avancimit të mbikëqyrjes financiare parlamentare, 

përpilimin e analizave profesionale financiare dhe 

buxhetore për nevojat e deputetëve dhe trupave punues.". 

 

DISPOZITA KALIMTARE 

 

Neni 5 

Sekretari i përgjithshëm në afat prej 30 ditësh nga dita 

e hyrjes në fuqi të këtij ligji e cakton mbledhjen e parë të 

Këshillit të Shërbimit të Kuvendit. 

Sekretari i përgjithshëm është i detyruar që aktet  nga 

neni 40-gj dhe 40-o paragrafi (3) të këtij ligji t’i miratojë 

në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 

ligji, ndërsa do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2021. 

Dispozitat nga neni 1 paragrafi 1 alineja 2 dhe nenet 

40-k, 40-ll paragrafi (2), 40-m, 40-n, 40-nj dhe 40-o 

paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen 

nga 1 janari 2021.  

Vendimin  për vlerën e pikës për përllogaritje të rrogës 

të nëpunësve të Kuvendit, Këshilli Buxhetor e miraton  në 

afat prej dhjetë ditësh nga dita e miratimit të Buxhetit 

republikan për vitin 2021.  

 

Neni 6 

Koha e kaluar në vendin e punës rrjedhës deri në ditën 

e zbatimit të akteve nga neni 5 paragrafi 2 të këtij ligji, në 

pajtim me Ligjin për nëpunës administrativë, do të 

llogaritet në kohën e përgjithshme për përcaktimin e 

kushtit në procedurat për avancim.  

 

Neni 7 

Pikët  për shkallën e karrierës që nëpunësi i Kuvendit i 

ka fituar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shtohen 

në pikat në pjesën e rrogës për nivel të përcaktuara në 

nenin 40-n paragrafi (3) të këtij ligji. 

 

DISPOZITA PËRFUNDIMTARE 

 

Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut". 

__________ 

254. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 

Република Северна Македонија и претседателот на Со-

бранието на Република Северна Македонија издаваат 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за матична евиденција, 

што Собранието на Република Северна Македонија 

го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2020 го-

дина. 

  

Бр. 08-433/1   Претседател на Република 

16 јануари 2020 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА 

 

 

Член 1 

Во член 22 по ставовите 1 и 2 се додаваат два нови 

става 3) и 4), кои гласат: 

„3) Во матичната книга на родените која се води за 

населено место Скопје за 2010 година во уписот на де-

цата родени во здравствена установа Систина во 2010 

година или во друга приватна здравствена установа на 

територија на град Скопје може по исклучок да се ис-

прави местото на раѓање согласно со Законот за општа 

управна постапка.  

4) Управата за водење на матичните книги, поведу-

ва постапка за донесување решение за исправка на мес-

тото на раѓање во матичната книга на родените, соглас-

но  со ставот 3 на овој член, по поднесено барање од 

барателот за исправка на населено место на раѓање, кој 

кон барањето приложува документ за лична идентифи-

кација и примерок од изводот од матичната книга на 

родените за детето кај кое ќе се врши исправка на насе-

леното место на раѓање.“. 

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Север-

на Македонија“. 

__________ 

 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR EVIDENCËN E AMZËS 

 

Neni 1 

Në nenit 22 pas paragrafëve 1 dhe 2 shtohen dy 

paragrafë të rinj 3) dhe 4), si vijojnë: 

“3) Në librin e amzës të të lindurve i cili mbahet për 

vendbanimin e Shkupit për vitin 2010 në regjistrimin e 

fëmijëve të lindur në institucionin shëndetësor Sistina në 
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vitin 2010 ose në institucion tjetër shtetëror në territorin e 

Qytetit të Shkupit, me përjashtim mund të korrigjohet 

vendi i lindjes në pajtim me Ligjin për procedurë të 

përgjithshme administrative.   

4) Drejtoria për mbajtjen e librave të amzës, ngre 

procedurë për miratimin e aktvendimit për korrigjimin e 

vendit të lindjes në librin e amzës të të lindurve, në pajtim 

me paragrafin 3 të këtij neni, pas parashtrimit të kërkesës 

nga kërkuesi për korrigjimin e vendbanimit të lindjes, i cili 

bashkë me kërkesën paraqet dokument për identifikim 

personal dhe ekzemplar të certifikatës nga libri i amzës i të 

lindurve për fëmijën te i cili do të kryhet korrigjimi i 

vendbanimit të lindjes.”.  

 

Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

__________ 

255. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 

Република Северна Македонија и претседателот на Со-

бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА  

ИЗВРШУВАЊЕ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за извршување, 

што Собранието на Република Северна Македонија 

го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2020 го-

дина. 

  

Бр. 08-434/1   Претседател на Република 

16 јануари 2020 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во  Законот за извршување („Службен весник на 

Република Македонија“ број 72/16, 142/16 и 233/18), 

член 116  точките 3) и 5) се менуваат и гласат: 

„3) примање од права на парична помош од соци-

јална заштита (гарантирана минимална помош, надо-

месток заради попреченост, надоместок на плата за 

скратено работно време, додаток за домување, траен 

надоместок и еднократна парична помош) согласно со 

прописите од социјална заштита;  

5) примања од правата за заштита на децата соглас-

но со Законот за заштита на децата;“. 

По точката 9) се додава нова точка 9-а), која гласи:  

„9-а) примања од право на социјална сигурност за 

стари лица, согласно со прописите  за социјална сигур-

ност за старите лица;“. 

 

Член 2 

Во членот 117 став (1) по точката се додава нова ре-

ченица, која гласи: 

„По исклучок, за граѓаните приматели на:  плата до 

висина на  просечна плата во моментот на изготвување 

на налогот за извршување, пензија до висина на про-

сечната пензија, надоместок на трошоци  за сместува-

ње на лице и надоместок за згрижување на згрижувач-

ко семејство, како и  за децата корисници на семејна 

пензија,  извршувањето се спроведува до една петина 

на платата, пензијата, односно надоместокот.“. 

 

Преодни и завршни одредби 

 

Член  3 

Извршувањата започнати согласно со одредбите од 

членовите 104 и 105 став (1) од Законот за извршување 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 

83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13) и членовите 116 и 

117 од Законот за извршување („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 72/16, 142/16 и 233/18), ќе 

продолжат согласно со одредбите од овој закон.  

 

Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Север-

на Македонија“. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR PËRMBARIM 

 

Neni 1 

Në Ligjin për përmbarim (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë”  numër 72/16,142/16 dhe 

233/18), neni  116  pikat 3) dhe 5) ndryshohen si vijojnë: 

"3) të hyra nga  të drejtat e ndihmës në para nga 

mbrojtja sociale (ndihmë të garantuar minimale, 

kompensim për shkak të pengesës, kompensim i rrogës për 

orar pune të shkurtuar, shtesa për banim, kompensim i 

përhershëm dhe ndihmë e njëfishtë me para) në përputhje 

me dispozitat nga mbrojtja sociale;  

5) të hyra nga të drejtat për mbrojtjen e fëmijëve në 

pajtim me Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve;”.  

Pas pikës 9) shtohet pikë e re 9 a), si vijon: 

“9-a) të hyra nga e  drejta për siguri sociale për persona pleq, 

në pajtim me dispozitat për siguri sociale për persona pleq;”. 

 

Neni 2 

Në nenin 117 paragrafi (1) pas pikës shtohet fjali e re, 

si vijon: 

“Me përjashtim, për qytetarët pranues të:  pagës deri në 

lartësi të pagës mesatare në momentin e  përgatitjes së 

urdhrit për përmbarim, pensionit deri në lartësinë  e  

pensionit mesatar, kompensimit të shpenzimeve  për 
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akomodim të personit dhe kompensim për përkujdesje në 

familje kujdestare, si dhe për fëmijët  shfrytëzues të 

pensionit familjar, përmbarimi  kryhet deri në një të pestën 

e pagës, pensionit respektivisht kompensimit.“. 
 

Dispozita kalimtare dhe  të fundit 
 

Neni 3 
Përmbarimet e filluara në përputhje me dispozitat e 

neneve 104 dhe 105 paragrafi (1) të Ligjit për përmbarim 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 83/10, 
88/10, 171/10, 148/11 dhe 187/13), dhe neneve 116 dhe 117 të 
Ligjit për përmbarim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 72/16, 142/16 dhe 233/18), do të 
vazhdojnë në përputhje me dispozitat e këtij ligji.  

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“. 

__________ 
256. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 
на Република Северна Македонија, претседателот на 
Република Северна Македонија и претседателот на Со-
бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАТЕШ-
КИ ИНВЕСТИЦИИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА (*) 
 

Се прогласува Законот за стратешки инвестиции во 
Република Северна Македонија (*), 

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 16 јануари 2020 го-
дина. 

  
Бр. 08-437/1   Претседател на Република 

16 јануари 2020 година Северна Македонија, 
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИЦИИ ВО РЕПУБЛИКА  
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (

*
) 

 
Предмет 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат критериумите, условите 
и постапката за пријавување, утврдување на статус, из-
бор, подготовка и реализација на инвестициони проек-
ти од највисок стратешки приоритет за државата (во 
натамошниот текст: стратешки инвестициони проекти).  

                            
 Овој закон се усогласува со Регулативата (ЕУ) бр. 347/2013, на 
Европскиот парламент CELEX број 320013R0347 и Советот од 17 
април 2013 година која се однесува за трансевропската енергет-
ска инфраструктура и за укинување на Одлука бр. 1364/2006/ЕЗ 
како и измената на Регулативата (ЕУ) бр. 713/2009, Регулативата 
(ЕУ) бр. 714/2009 и Регулативата (ЕУ) бр. 715/2009.1 

Цели 

 

Член 2 

Овој закон има цел да поттикнува, привлекува и 

создава услови за спроведување на стратешките инвес-

тиции во Република Северна Македонија, зголемување 

на економски пораст, вработување и примена на нови 

технологии и иновации, зголемување на конкурентски-

те економски можности на Република Северна Македо-

нија, зголемување на извозот и намалување на тргов-

скиот дефицит и подобрување на добросостојбата и ус-

ловите за живеење на граѓаните на Република Северна 

Македонија. 

 

Принципи 

 

Член 3 

Овој закон се заснова на принципите на слободно 

движење на стоки, услуги и капитал, на слободна кон-

курентност и еднаков третман, недискриминација и 

транспарентност. 

 

Стратешки инвестиционен проект 

 

Член 4 

Стратешки инвестиционен проект е проект кој ис-

полнува една или повеќе цели од членот 2 од овој за-

кон, а со кој се врши реализација на инвестиција во ви-

сина од најмалку 100 милиони евра на територија на 

најмалку две или повеќе општини, најмалку 50 милио-

ни евра во општините со седиште во град, општините 

во градот Скопје и градот Скопје и најмалку 30 милио-

ни евра во општини со седиште во село. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, за стратешки 

инвестициони проекти се сметаат и проектите реализи-

рани во рамките на договори меѓу држави, проекти кои 

се спроведени и финансирани во соработка со Европ-

ската Унија, Министерскиот Совет на енергетска заед-

ница, (PECI – Project of Energy Community Interest; PMI 

– Project of Mutual Interest; PCI – Project of Common 

Interest) како и оние со меѓународни финансиски инс-

титуции, каде носител на инвестицијата е орган на 

државна управа, јавни претпријатија основани од држа-

вата или општините, како и трговски друштва кои се во 

целосна или во сопственост на државата и на општи-

ните, општините во градот Скопје и градот Скопје и 

други правни лица чиј основач е Република Северна 

Македонија или општините.  

 

Услови за добивање на статус на стратешки  

инвестиционен проект 

 

Член 5 

Реализацијата на стратешките инвестициони проек-

ти е јавен интерес. 

Стратешкиот инвестиционен проект кумулативно 

треба да ги задоволува следните услови: 

- предложените инвестиции мора да бидат усогла-

сени со стандардите за животна средина утврдени во 

законите на Република Северна Македонија, 
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- предложените инвестиции не смеат да бидат спро-

тивни на Уставот на Република Северна Македонија, 

законите и обврските коишто произлегуваат од меѓуна-

родни договори ратификувани согласно со Уставот, 

- јавните стратешки проекти мора да бидат во сог-

ласност со стратешките приоритети на Владата на Ре-

публика Северна Македонија. 

Статусот на стратешки инвестиционен проект може 

да се утврди според условите и постапките утврдени со 

овој закон за проекти во следниве области: 

1. Енергетика со инфраструктура; 

2. Транспорт и телекомуникации; 

3. Туризам; 

4. Преработувачка индустрија; 

5. Земјоделство, шумарство и водостопанство; 

6. Прехранбена индустрија; 

7. Здравство; 

8. Индустриски и технолошки паркови; 

9. Управување со отпадни води и отпад; 

10. Информатичко-технолошки зони; 

11. Спорт; 

12. Наука и образование; 

13. Градење на големи мултифункционални градеж-

ни комплекси на градежни објекти кои имаат во својот 

состав повеќе од една област од областите наведени во 

овој член.  

По исклучок од ставот 3 на овој член, статус на 

стратешки инвестиционен проект имаат и проектите во 

областите кои не се опфатени во ставот 3 на овој член, 

а инвестицијата надминува износ од 150 милиони евра 

во денарска противвредност.  

 

Прописи 

 

Член 6 

Прописите од областите на државна помош, упра-

вување со јавните финансии и јавен долг се применува-

ат за реализација на стратешките инвестициони проек-

ти утврдени согласно со овој закон. 

Издавање на државни гаранции спротивно на про-

писите за јавни финансии и јавен долг се забранети. 

Прогласувањето на проектот за стратешки не прет-

ставува обврска за Република Северна Македонија или 

единиците на локалната самоуправа за обезбедување 

на јавни финансиски средства, заем или државна га-

ранција за негова реализација.  

 

Поими 

 

Член 7 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 

1. Државен орган е орган на државната управа и 

правни лица основани од државата; 

2. Стратешки инвеститор е домашно правно лице 

или подружница на странско правно лице, регистрира-

ни за вршење на дејност на територија на Република 

Северна Македонија согласно со закон; 

3. Стратешки инвестиционен проект е приватен, 

јавно-приватен стратешки инвестиционен проект или 

целосно јавен проект кој ги исполнува критериумите 

утврдени со овој закон; 

4. Приватен стратешки инвестиционен проект е 

проект кој се финансира со инвестирање од страна на 

домашни или странски правни лица;  

5. Јавно-приватен стратешки инвестиционен проект 

е проект реализиран по модел на јавно-приватно пар-

тнерство во согласност со прописите за јавно-приватно 

партнерство; 

6. Јавен стратешки инвестиционен проект е проект 

чијшто носител е орган на државна управа, јавни прет-

пријатија основани од државата или општините, како и 

трговски друштва кои се во целосна или во доминантна 

сопственост на државата и на општините, општините 

во градот Скопје и градот Скопје и други правни лица 

чиј основач е Република Северна Македонија или оп-

штините;  

7. Голем мултифункционален градежен комплекс се 

градежни објекти на една или повеќе градежни пар-

цели, поединечни или поврзани. 

 

Постапка за утврдување статус за стратешки  

инвестиционен проект 

 

Член 8 

Владата на Република Северна Македонија (во на-

тамошниот текст: Владата) најдоцна до 31 јануари за 

тековната година објавува јавен повик за поднесување 

барање за утврдување на статус на стратешки инвести-

ционен проект кој се објавува во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ и во најмалку три ре-

номирани меѓународни економски списанија. 

Проектите од членот 4 став 2 од овој закон се стек-

нуваат со статус за стратешки инвестиционен проект 

по автоматизам, по предлог на Комисијата од членот 9 

од овој закон. 

 

Комисија за стратешки инвестициони проекти 

 

Член 9 

Владата формира Комисија за стратешки инвести-

циони проекти (во натамошниот текст: Комисија). 

Постојани членови на Комисијата се: 

- претседател на Владата на Република Северна Ма-

кедонија, 

- заменик на претседателот на Владата, задолжен за 

економски прашања и за координација со економските 

ресори, 

- министер за финансии, 

- министер за животна средина и просторно плани-

рање, 

- министер за земјоделство, шумарство и водосто-

панство, 

- министер за економија, 

- министер за транспорт и врски, 

- генерален секретар на Владата на Република Се-

верна Македонија и 

- министер без ресор задолжен за странски инвести-

ции. 

Повремени членови на Комисијата се: 

- министер/и од областа во којашто се спроведува 

стратешкиот инвестиционен проект, 
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- градоначалник/ци на општина во која се спроведу-

ва стратешкиот инвестиционен проект,   

- претставник од надлежно регулаторно тело. 

Комисијата одлучува со мнозинство гласови од 

вкупниот број на постојани и повремени членови. 

 

Член 10 

Владата на Република Северна Македонија од ре-

дот на членовите на Комисијата определува координа-

тор одговорен за стратешкиот инвестиционен проект 

кој има утврден статус согласно со овој закон. 

 

Делокруг на работа на Комисијата 

 

Член 11 

Комисијата ги врши следниве работи: 

1. Ги разгледува и оценува барањата за утврдување 

на статус на стратешки инвестиционен проект, врши 

проценка на неговиот стратешки потенцијал и опера-

тивниот ризик; 

2. Формира Оперативна група за секој поединечен 

проект за стратешки инвестиционен проект чии члено-

ви се избираат од редот на вработените администра-

тивни службеници од институциите членови на Коми-

сијата како и експерти од областа на соодветниот стра-

тешки инвестиционен проект; 

3. Го следи спроведувањето на стратешките инвес-

тициони проекти; 

4. Преговара со стратешкиот инвеститор во однос 

на условите за добивање статус на стратешки инвести-

ционен проект; 

5. Препорачува на Владата донесување на одлука за 

утврдување на статус на стратешки инвестиционен 

проект; 

6. Дава мислење за предлог законот со кој се уреду-

ва реализацијата на стратешките инвестициони про-

екти; 

7. Усвојува План за подготовка и реализација на 

стратешки инвестициони проекти предложен од Опе-

ративната група;  

8. Го претставува стратешкиот инвестиционен про-

ект во земјата и во странство; 

9. Координира активности на државните органи за 

подготовка и планирање на неопходната документаци-

ја за реализирање на стратешкиот инвестиционен про-

ект заради запазување на негово спроведување во сог-

ласност со надлежностите на соодветните институции; 

10. Го анализира портфолиото на субјектот што ин-

вестира и според тоа има право да побара од инвести-

торот информации во однос на неговата финансиска 

способност и можноста да генерира доволно средства 

за финансирање на инвестицијата, неговите финансис-

ки извештаи, управувачката структура, сопствениш-

твото, позицијата на пазарот, претходно искуство пов-

рзано со областа на инвестиции, слични проекти и дру-

ги елементи неопходни за докажување на способноста 

за стратешки инвеститор според условите утврдени со 

овој закон; 

11. Објавува на секои 6 (шест) месеци извештаи на 

веб-страницата на Владата за стратешките инвестицио-

ни проекти; 

12. Дава мислење на актот  со кој се уредува начи-

нот на подготовка и реализација на стратешките инвес-

тициони проекти. 

Владата го уредува начинот на подготовка и реали-

зација на стратешките инвестициони  проекти. 

 

Начин на работа на Комисијата 

 

Член 12 

Начинот на работа на Комисијата се утврдува со 

Деловник за работа на Комисијата. 

Генералниот секретаријат на Владата ги врши сите 

оперативно-технички работи за подготовка и работа на 

Комисијата. 

 

Задачи на Оперативната група 

 

Член 13 

Оперативната група дава стручна и професионална 

поддршка на Комисијата и ја поддржува во извршува-

ње на работите од нејзиниот делокруг предвидени со 

овој закон.  

Оперативната група во рок од 15 работни дена по 

поднесување на барањето, изготвува План за подготов-

ка и реализација на стратешки инвестициони проекти 

кој содржи преглед на сите потребни постапки за доби-

вање на дозволи, лиценци, концесии, согласности и 

друга потребна документација неопходни за започну-

вање и реализација за секој поединечен стратешки ин-

вестиционен проект, како и временските рокови за из-

давање на истите. 

Оперативната група ги координира сите активности 

поврзани со спроведување на стратешкиот инвестицио-

нен проект и го следи стратешкиот инвестиционен про-

ект до неговата конечна реализација.  

Оперативната група е должна да ја следи реализа-

цијата на стратешки инвестициски проекти поддржани 

од страна на Република Северна Македонија. 

Оперативната група е надлежно тело за координа-

ција на целокупниот процес до издавањето на одобре-

ние за градба, за проектите кои се стекнале со статус на 

стратешки инвестиционен проект врз основа на овој за-

кон. 

 

Барање и потребна документација за добивање ста-

тус на стратешки инвестиционен проект 

 

Член 14 

Формата и содржината на образецот на барањето за 

добивање на статус на стратешки инвестиционен про-

ект го утврдува Владата.  

Кон барањето од ставот 1 на овој член особено се 

приложува:  

- инвестициски бизнис план или студија за изводли-

вост за јавни стратешки проекти кои содржат и анализа 

на ризици, инвестициски финансиски план, работна 

програма за спроведување на стратешкиот инвестицио-

нен проект за време на траењето на инвестицијата, 

- согласност за задолжување во смисла на Законот 

за јавен долг за јавен стратешки инвестиционен проект, 
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- микро и макро локациски услови на инвестици-

јата,  

- ревизорски извештај за субјектот што инвестира 

за одреден временски период и ревизорски извештај за 

компанијата која е сопственик на субјектот кој инвес-

тира, 

- детално портфолио на субјектот што инвестира, 

вклучително и неговите подружници, 

- референтна листа од искуства на инвеститорот во 

слични проекти, 

- опис на начинот и изворите на финансирање на 

проектот, 

- доказ за финансиска способност за остварување на 

стратешкиот инвестиционен проект, кој задолжително 

содржи ревидиран годишен финансиски извештај за го-

дината која и претходи на годината во која се поднесу-

ва барањето, односно годишни извештаи на пропиша-

ни обрасци за инвеститорите кои не подлежат на реви-

зија, деловни извештаи за тримесечјето кое претходи 

на предавањето на барањето, обрасци за бонитет не по-

стари од 30 дена), 

- согласност на стратешкиот инвеститор со која се 

овластува Комисијата да прави проверки и контроли на 

податоците претставени во портфолиото на стратешки-

от инвеститор, 

- годишни сметки (биланс на состојба, биланс на 

успех и извештај за готовински тек) за последните три 

финансиски години на стратешкиот инвеститор и на 

компанијата која е сопственик на стратешкиот инвес-

титор, 

- банкарска гаранција за реализирање на стратешки-

от инвестиционен проект во висина од 3% од вреднос-

та на приватната инвестиција, 

- потврда дека инвеститорот ги платил сите доспеа-

ни обврски, обврските за пензиско и здравствено оси-

гурување и други јавни давачки, не постари од 30 дена, 

- потврда дека не е отворена стечајна или ликвида-

циона постапка.  

 

Утврдување на статус на стратешки инвестиционен 

проект 

 

Член 15 

Комисијата во рок од 30 работни дена од денот на 

поднесување на целокупната документација за добива-

ње статус на стратешки инвестиционен проект ги оце-

нува поднесените документи и врши техничка, финан-

сиска и правна процена на досието на проектот. 

Доколку се утврди дека документацијата не е це-

лосна, Комисијата ќе побара во писмена форма или по 

електронски пат од стратешкиот инвеститор да ги до-

полни сите неопходни документи и податоци. Барате-

лот мора да ја комплетира документацијата во времен-

ски рок од десет дена од датумот на прием на известу-

вањето. 

Доколку стратешкиот инвеститор не постапи во ро-

кот од ставот 2 на овој член, Комисијата ќе го извести 

во рок од пет дена од истекот на рокот за дополнување 

на документацијата, дека барањето нема да биде пред-

мет на разгледување во постапката за добивање на ста-

тус на стратешки инвестиционен проект.  

Доколку Комисијата оцени дека предлог проектот 

ги исполнува барањата од овој закон дава препорака до 

Владата во рок од седум работни дена од доставување 

на препораката да донесе одлука за утврдување статус 

на стратешки инвестиционен проект. 

По донесувањето на одлуката од ставот 4 на овој 

член Комисијата до надлежното министерство дава 

предлог-договорот за стратешки инвестиционен проект 

како и предлог закон со кој се уредува реализацијата на 

стратешкиот инвестиционен проект, освен за проекти-

те од членот 4 став 2 од овој закон, кои надлежното ми-

нистерство во рок од седум работни дена од доставува-

њето од страна на Комисијата ги доставува до Владата 

и до Државното правобранителство на Република Се-

верна Македонија, кое е должно во рок од седум работ-

ни дена од денот на доставеното барање да даде мисле-

ње по предлог-договорот и предлог законот од овој 

член. 

Владата донесува одлука за утврдување статус на 

стратешки инвестиционен проект и дава согласност на 

предлог-договорот за стратешки инвестиционен проект 

и го утврдува текстот на предлог законот со кој се уре-

дува реализацијата на стратешкиот инвестиционен 

проект по претходно добиено позитивно мислење од 

Државно правобранителство на Република Северна 

Македонија. 

Владата ја донесува одлуката за утврдување статус 

на стратешки инвестиционен проект во рок од седум 

дена од денот на добивање на предлог од Комисијата. 

Владата го склучува Договорот за стратешки инвес-

тиционен проект во рок од три дена по влегувањето во 

сила на законот со кој се уредува реализацијата на 

стратешкиот инвестиционен проект, односно по влегу-

вањето во сила на одлуката за утврдување на статус на 

стратешки инвестиционен проект од членот 4 став 2 од 

овој закон. 

Договорот за реализација на јавен стратешки инвес-

тиционен проект кој ќе се финансира со задолжување 

со заем со или без државна гаранција е ништовен до-

колку во моментот на задолжувањето не може да биде 

обновена согласноста за задолжување во смисла на За-

конот за јавен долг.  

 

Договор за Стратешки инвестиционен проект 

 

Член 16 

Договорот за стратешки инвестиционен проект ги 

содржи особено следниве елементи: 

- назив и седиште на стратешкиот инвеститорот,  

- назив на стратешкиот инвестиционен проект,  

- утврдена вредност на капитал што ќе се инвес-

тира,  

- вид на стратешкиот инвестиционен проект, 

- локацијата на која ќе се реализира стратешкиот 

инвестиционен проект, 

- опис на недвижниот имот на кој ќе се реализира 

стратешкиот инвестиционен проект, 

-  рокови за реализација на преземените права и об-

врски, 

- начин на постапување во случај на ненавремено 

издавање на документи согласно со закон, 
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- рокови и услови за активирање на банкарската га-

ранција, 

- правна заштита на правата и обврските на дого-

ворните страни, 

- одредби за решавање на спорови,  

- одредби за престанување на договор, 

- одредби за раскинување на договорот. 

Договорот што не ги содржи елементите од ставот 

1 на овој член е ништовен. 

 

Рокови за реализирање на стратешки инвестициони 

проекти 

 

Член 17 

За реализација на стратешки инвестициони про-

екти, потребните одобренија, дозволи, согласности, ли-

ценци, овластувања, потврди и други документи кои се 

издаваат согласно со посебните закони ќе се издаваат 

во рокови утврдени со закон со кој се уредува реализа-

цијата на стратешкиот инвестиционен проект. 

Рокот за добивање на одобрение за градба за Стра-

тешките инвестициски проекти од членот 4 став 2 од 

овој закон не смее да биде подолг од 36 месеци од де-

нот на стекнување на статус на стратешки инвестицис-

ки проект. 

По исклучок на ставот 2 на овој член, доколку Ко-

мисијата оцени дека рокот нема да биде доволен за до-

бивање на одобрение за градба, Комисијата може да го 

продолжи рокот за период не подолг од девет месеци 

на  начин  утврден во  актот  од членот 11 став 2 од 

овој закон.  

 

Транспарентност и учество на јавноста 

 

Член 18 

Спроведувањето на овој закон како и постапка за 

стекнување на статус стратешки инвестиционен про-

ект, од страна на сите страни, ќе се спроведува на фер, 

транспарентен и недискриминаторен начин, со активно 

учесто на стручната и поширока јавност на начин ут-

врден во актот од членот 11 став 2 од овој закон. 

  

Листа на проекти со доделен статус на стратешки  

инвестиционен проект 

 

Член 19 

Листата на проекти на кои им е доделен статус на 

стратешки инвестиционен проект се објавува на веб-

страницата на Владата. 

 

Преодна одредба 

 

Член 20 

Владата во рок од десет дена од денот на влегува-

њето во сила на овој закон ќе ја формира Комисија за 

стратешки инвестициони проекти. 

 

Член 21 

Подзаконските акти чие донесување е утврдено со 

овој закон, ќе се донесат во рок од седум дена од денот 

на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 22 

Одредбите на членот 4 став 2, членот 8 став 2, чле-

нот 15 ставови 5 и 8 во делот кој се однесува на стра-

тешките инвестициони проекти од членот 4 став 2 од 

овој закон и членот 16 ставови 2 и 3 од овој закон ќе 

престанат да важат по пристапувањето на Република 

Северна Македонија во Европската Унија.  

 

Влегување во сила 

 

Член 23 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник  на Република Северна Македо-

нија“. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR INVESTIME STRATEGJIKE NË REPUBLIKËN 

E MAQEDONISË SË VERIUT (
*
) 

 

Lënda 

 

Neni 1 

Me këtë ligj rregullohen kriteret, kushtet dhe procedura 

për paraqitje, përcaktimi i statusit, zgjedhja, përgatitja dhe 

realizimi i projekteve investuese me prioritet më të lartë 

strategjik për shtetin (në tekstin e mëtejmë: projekte 

strategjike investuese).  

 

Qëllime 

 

Neni 2 

Ky ligj ka për qëllim të stimulojë, të tërheq dhe të 

krijojë kushte për zbatim të investimeve strategjike në 

Republikën e Maqedonisë së Veriut, rritje të zhvillimit 

ekonomik, punësim dhe aplikim të teknologjive të reja dhe 

inovacioneve, rritje të mundësive konkurruese ekonomike 

të Republikës së Maqedonisë së Veriut, rritje të eksportit 

dhe reduktim të deficitit tregtar dhe përmirësim të 

mirëqenies dhe kushteve për jetë të qytetarëve të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 

Parime 

 

Neni 3 

Ky ligj bazohet në parimet e lëvizjes së lirë të mallrave, 

shërbimeve dhe të kapitalit, konkurrencës së lirë dhe 

trajtim të barabartë, mosdiskriminim dhe transparencë. 

 

Projekt strategjik investues 

 

Neni 4 

Projekt strategjik investues është projekti që i plotëson 

një ose më shumë qëllime nga neni 2 i këtij ligji, kurse me 

të cilin bëhet realizim i investimit në lartësi prej së paku 

100 milionë euro në territorin e së paku dy ose më shumë 

                            
 Ky ligj harmonizohet me Rregulloren (BE) nr. 347/2013, të 
Parlamentit evropian CELEX numër 320013R0347 dhe të Këshillit 
nga 17 prilli 2013 që ka të bëjë me infrastrukturën transevropiane 
energjetike dhe për anulim të Vendimit nr. 1364/2006/BE si dhe me 
ndryshimin në Rregulloren (BE) nr. 713/2009, Rregulloren (BЕ) 
nr.714/2009 dhe Rregulloren (BЕ) nr.715/2009.1 
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komunave, së paku 50 milionë euro në komunat me seli në 

qytet, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qytetin e Shkupit 

dhe së paku 30 milionë euro në komuna me seli në fshat. 

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, si projekte 

strategjike investuese konsiderohen edhe projektet e 

realizuara në kuadër të marrëveshjeve ndërmjet shteteve, 

projekte që janë zbatuar dhe financuar në bashkëpunim me 

Bashkimin Evropian, Këshillin e ministrave të komunitetit 

energjtik (PECI – Project of Energy Community Interest; 

PMI – Project of Mutual Interest PCI- Project of Common 

Interest ) si dhe ato me institucione ndërkombëtare 

financiare, ku bartës i investimit është organ i administrates 

shtetërore, ndërmarrje publike të themeluara nga shteti apo 

komunat, si dhe shoqëri tregtare të cilat janë në pronësi të 

plotë ose në bashkëpronësi të shtetit dhe të komunave, 

komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit dhe 

persona tjerë juridikë themelues i të cilave është Republika 

e Maqedonisë së Veriut ose komunat.  

 

Kushte për fitim të statusit të projektit strategjik 

investues 

 

Neni 5 

Realizimi i projekteve strategjike investuese është 

interes publik. 

Projekti strategjik investues në mënyrë kumulative 

duhet t’i plotësojë këto kushte: 

-investimet e propozuara duhet të jenë të harmonizuara 

me standardet për mjedis jetësor të përcaktuara në ligjet e 

Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

-investimet e propozuara nuk guxojnë të jenë në 

kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë 

së Veriut, ligjet dhe obligimet të cilat rezultojnë nga 

marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me 

Kushtetutën dhe 

-projektet publike strategjike doemos duhet të jenë në 

pajtim me prioritetet strategjike të Qeverisë së Republikës 

së Maqedonisë së Veriut. 

Statusi i projektit strategjik investues mund të 

përcaktohet sipas kushteve dhe procedurave të përcaktuara 

me këtë ligj për projekte në fushat në vijim: 

1.Energjetikë me infrastrukturë; 

2.Transport dhe telekomunikime; 

3.Turizëm; 

4.Industri përpunuese; 

5.Bujqësi, pylltari dhe ekonomi e ujërave;  

6.Industri ushqimore; 

7.Shëndetësi; 

8.Parqe industriale dhe tekonologjike; 

9.Menaxhim me ujëra të zeza dhe hedhurina; 

10.Zona informatiko-teknologjike; 

11.Sport; 

12.Shkencë dhe arsim; 

13.Ndërtim të komplekseve të mëdha ndërtimore 

multifunksionale të objekteve ndërtimore të cilat në 

përbërje të tyre kanë më tepër se një zonë nga zonat e 

përmendura në këtë nen.  

Me përjashtim të paragrafit 3 të këtij neni, status të 

projektit strategjik investues kanë edhe projektet në fushat 

të cilat nuk janë të përfshira në paragrafin 3 të këtij neni, 

ndërsa investimi e tejkalon shumën prej 150 milionë euro 

në kundërvlerë me denarë.  

Dispozita 

 

Neni 6 

Dispozitat nga fushat e ndihmës shtetërore, menaxhim 

me financat publike dhe borxh publik aplikohen për 

realizim të projekteve strategjike investuese të përcaktuara 

në pajtim me këtë ligj. 

Dhënia e garancive shtetërore në kundërshtim me 

dispozitat për financa publike dhe borxh publik janë të 

ndaluara.  

Shpallja e projektit si strategjik nuk paraqet obligim për 

Republikën e Maqedonisë së Veriut ose njësitë e 

vetëqeverisjes lokale për sigurim të mjeteve publike 

financiare, huas ose garancive shtetërore për realizimin e të 

njëjtit.  

 

Nocione 

 

Neni 7 

Shprehje të veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë 

këtë domethënie: 

1.Organ shtetëror është organ i administratës shtetërore 

dhe persona juridikë të themeluar nga shteti; 

2.Investues strategjik është person juridik vendas ose 

filial e personit juridik të huaj, të regjistruar për kryerje të 

veprimtarisë në territorin e Republikës së Maqedonisë në 

pajtim me ligjin; 

3.Projekt strategjik investues është projekt investues 

strategjik privat, publiko-privat apo projekt tërësisht publik 

i cili i plotëson kriteret e përcaktuara me këtë ligj; 

4.Projekt privat strategjik investues është projekti që 

financohet me investim nga ana e personave vendas ose të 

huaj juridikë;  

5.Projekt strategjik investues publiko-privat është 

projekt i realizuar sipas modelit të partneritetit publiko-

privat në pajtim me dispozitat për partneritet publiko-

privat; 

6.Projekt publik strategjik investues është projekt 

bartës i të cilit është organ i administratës shtetërore, 

ndërmarrje publike të themeluara nga shteti ose komunat, 

si dhe shoqëri tregtare të cilat janë në pronësi të plotë ose 

dominuese të shtetit dhe të komunave, komunave të Qytetit 

të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit dhe persona tjerë juridik 

themelues i të cilëve është Republika e Maqedonisë së 

Veriut ose komunat;  

7.Kompleks i madh multifunksional ndërtimor janë 

objekte ndërtimore në një ose më tepër parcela ndërtimore, 

të veçanta ose të lidhura; 

 

Procedurë për përcaktim të statusit për projekt 

strategjik investues 

 

Neni 8 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut (në 

tekstin e mëtejmë Qeveria) më së voni deri më 31 janar për 

vitin rrjedhës shpall thirrje publike për parashtrim të 

kërkesës për përcaktim të statusit të projektit strategjik 

investues që publikohet në “Gazetën zyrtare të Republikës 

së Maqedonisë së Veriut” dhe në së paku tre revista 

ekonomike me renome ndërkombëtare .  
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Projektet nga neni 4 paragrafi 2 i këtij ligji fitohen me 

status për projekt strategjik automatikisht, me propozim të 

Komisionit nga neni 9 i këtij ligji. 

 

Komisioni për projekte strategjike investuese 

 

Neni 9 

Qeveria formon Komision për Projekte Strategjike 

Investuese në tekstin e mëtejmë (Komisioni). 

Anëtarë të përhershëm të Komisionit janë: 

-Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së 

Veriut, 

-zëvendëskryetari i Qeverisë, i angazhuar për çështje 

ekonomike dhe për koordinim me resorët ekonomikë, 

-ministri i Financave, 

-ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, 

-ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 

Ujërave, 

-ministri i Ekonomisë, 

-ministër për transport dhe lidhje, 

-sekretari i përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë së Veriut, 

-ministri pa portofol i angazhuar për investime të huaja. 

Anëtarë të përkohshëm të Komisionit janë: 

-ministri/rat nga fusha në të cilën zbatohet projekti 

strategjik investues, 

-kryetari/ët e komunave ku zbatohet projekti strategjik 

investues, përfaqësues nga trupi kompetent rregullator. 

-Komisioni vendos me shumicë votash nga numri i 

përgjithshëm i anëtarëve të përhershëm dhe të përkohshëm. 

 

Neni 10 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga 

radhët e anëtarëve të Komisionit cakton koordinator 

përgjegjës për projektin strategjik investues që ka status të 

përcaktuar në pajtim me këtë ligj. 

 

Fushëveprimi i punës së Komisionit 

 

Neni 11 

Komisioni i kryen këto punë: 

1. I shqyrton dhe vlerëson kërkesat për përcaktim të 

statusit të projektit strategjik investues, bën vlerësim të 

potencialit të tij strategjik dhe rrezikut operativ; 

2. Formon Grup Operativ për secilin projekt veçmas 

për projekt strategjik investues anëtarët e të cilit zgjidhen 

nga radhët e të punësuarve nëpunës administrativë nga 

institucionet anëtare të Komisionit si dhe ekspertë nga 

fusha e projektit përkatës strategjik investues; 

3. E ndjek zbatimin e projekteve strategjike investuese; 

4. Negocion me investues strategjik në lidhje me 

kushtet për fitim të statusit të projektit strategjik investues; 

5. Qeverisë i rekomandon sjellje të vendimit për 

përcaktim të statusit të projektit strategjik investues; 

6. Jep mendim për propozim-ligjin me të cilin 

rregullohet realizimi i projekteve strategjike investuese; 

7. Miraton Plan për përgatitje dhe realizim të 

projekteve strategjike investuese të propozuar nga grupi 

operativ;  

8. E përfaqëson projektin strategjik investues në vend 

dhe jashtë; 

9. Koordinon aktivitete të organeve shtetërore për 

përgatitje dhe planifikim të dokumentacionit të 

domosdoshëm për realizim të projektit investues strategjik 

për shkak të respektimit të zbatimit të tij në pajtim me 

kompetencat e institucioneve përkatëse; 

       10. E analizon portofolin e subjektit që investon dhe 

sipas kërsaj ka të drejtë të kërkojë nga investuesi informata 

në lidhje me aftësinë e tij financiare dhe mundësinë për të 

gjeneruar mjaftueshëm mjete për financim të investimit, 

raportet e tij financiare, strukturën drejtuese, pronësinë, 

pozitën në treg, përvojë paraprake në lidhje me fushën e 

investimeve, projekte të ngjashme dhe elemente tjera të 

domosdoshme për të dëshmuar aftësinë për investues 

strategjik sipas kushteve të përcaktuara me këtë ligj; 

     11. Publikon në çdo 6 (gjashtë) muaj raporte në ueb 

faqen e Qeverisë për projektet strategjike investuese; 

12. Jep mendim për aktin me të cilin rregullohet 

mënyra e përgatitjes dhe realizimi i projekteve strategjike 

investuese. 

Qeveria e rregullon mënyrën e përgatitjes dhe 

realizimin e projekteve strategjike investuese. 

 

Mënyra e punës së Komisionit 

 

Neni 12 

Mënyra e punës së Komisionit përcaktohet me 

Rregullore për punë të Komisionit. 

Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë i kryen të gjitha 

punët operativo-teknike për përgatitje dhe punë të 

Komisionit. 

 

Detyra të Grupit operativ 

 

Neni 13 

Grupi operativ jep përkrahje profesionale dhe 

kompetente për Komisionin dhe e mbështet në kryerjen e 

punëve nga fushëveprimi i tij të parapara me këtë ligj.  

Grupi operativ në afat prej 15 ditëve të punës pas 

parashtrimit të kërkesës, përpilon Plan për përgatitje dhe 

realizim të projekteve strategjike investuese i cili përmban 

pasqyrë mbi të gjitha procedura e nevojshme për marrje të 

lejeve, licencave, koncesioneve, pëlqimeve dhe 

dokumentacionit tjetër të nevojshëm për fillim dhe realizim 

të secilit projekt strategjik investues veçmas, si dhe afatet 

kohore për lëshimin e të njëjtave. 

Grupi operativ i koordinon të gjitha aktivitetet në lidhje 

me zbatimin e projektit strategjik investues dhe e 

monitoron projektin investues strategjik deri në realizimin 

e tij final.  

Grupi operativ është i obliguar ta ndjek realizimin e 

projekteve strategjike investuese të përkrahura nga ana e 

Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Grupi operativ është trup kompetent për koordinim të 

procesit të përgjithshëm deri në lëshim të lejes për ndërtim, 

për projektet të cilat kanë fituar status të projektit strategjik 

investues në bazë të këtij ligji. 
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Kërkesa dhe dokumentacioni i nevojashëm për fitim të 

statusit të projektit strategjik investues 

 

Neni 14 

Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për 

fitim të statusit për projekt investues strategjik e përcakton 

Qeveria.  

Me kërkesën nga paragrafi 1 i këtij neni veçanërisht 

parashtrohet:   

- biznes-plan investues ose studim për realizueshmëri 

për projekte publike strategjike të cilat përmbajnë edhe 

analizë të rreziqeve, plan financiar investues, program pune 

për zbatim të projektit strategjik investues për kohën e 

zgjatjes së investimit, 

- pëlqim për ngarkim me borxh në kuptim të Ligjin për 

borxh publik për projekt publik strategjik investues, 

- mikro dhe makro kushte lokacioni të investimit,  

- raport të revizorit për subjektin që investon për 

periudhë të caktuara kohore dhe raport të revizorit për 

kompaninë e cila është pronare e subjektit që investon, 

- portofol i detajuar i subjektit që investon, duke 

përfshirë dhe shoqëruesit e tij, 

- listë referente nga përvoja të investitorit në projekte të 

ngjashme, 

- përshkrim i mënyrës dhe burimet e financimit të 

projektit, 

- dëshmi për aftësi financiare për realizim të projektit 

strategjik investues, i cili detyrimisht përmban raport vjetor 

financiar të reviduar për vitin që i paraprinë vitit në të cilin 

parashtrohet kërkesa, përkatësisht raporte vjetore në 

formularë të përcaktuar për investuesit të cilët nuk i 

nënshtrohen revizionit, raporte afariste për tremujorin që i 

paraprin dorëzimit të kërkesës, formularë për bonitet jo më 

të vjetër se 30 ditë), 

- pëlqim të investuesit strategjik me të cilin autorizohet 

Komisioni të bën inspektime dhe kontrolle mbi të dhënat e 

paraqitura në portofolin e investuesit strategjik, 

- llogari vjetore (bilanc i gjendjes, bilanc i suksesit dhe 

raport për rrjedhë me para të gatshme) për tre vitet 

financiare të fundit të investuesit strategjik dhe të 

kompanisë e cila është pronare e investuesit strategjik,  

-garanci bankare për realizim të projektit strategjik 

investues në lartësi prej 3% të vlerës së investimit privat, 

- vërtetim që investuesi i ka paguar të gjitha obligimet e 

maturuara, obligimet për sigurim pensional dhe 

shëndetësor dhe detyrime tjera publike, jo më të vjetra se 

30 ditë, 

- vërtetim që nuk është hapur procedurë falimentimi 

ose likuidimi.  

 

Përcaktim i statusit të projektit strategjik investues 

 

Neni 15 

Komisioni në afat prej 30 ditëve nga dita e parashtrimit 

të dokumentacionit të plotë për fitim të statusit të projektit 

strategjik investues i vlerëson dokumentet e parashtruara 

dhe kryen vlerësim teknik, financiar dhe juridik të dosjes 

së projektit. 

Nëse konstatohet që dokumentacioni nuk është i 

kompletuar, Komisioni do të kërkojë në formë të shkruar 

ose në formë elektronike nga investuesi strategjik t’i 

plotësojë të gjitha dokumentet dhe të dhënat e nevojshme. 

Kërkuesi duhet ta kompletojë dokumentacionin në afat 

kohor prej dhjetë ditëve nga data e pranimit të njoftimit. 

Nëse investuesi strategjik nuk vepron në afatin nga 

paragrafi 2 i këtij neni, Komisioni do ta njoftojë në afat 

prej pesë ditëve nga skadimi i afatit për plotësim të 

dokumentacionit, nëse këkresa nuk do të jetë lëndë e 

shqyrtimit në procedurën për fitim të statusit të projektit 

strategjik investues.  

Nëse Komisioni vlerëson që propozim projekti i 

plotëson kërkesat nga ky Ligj i jep rekomandim Qeverisë 

në afat prej shtatë ditëve të punës nga parashtrimi i 

rekomandimit të miratojë vendim për përcaktim të statusit 

të projektit strategjik investues. 

Pas miratimit të vendimit nga paragrafi 4 i këtij neni 

Komisioni në ministrinë përkatëse jep propozim-

marrëveshje për projekt strategjik investues si dhe 

propozim-ligj me të cilin rregullohet realizimi i projektit 

strategjik investues, përveç për projektet nga neni 4 

paragrafi 2 i këtij ligji, të cilat ministria kompetente në afat 

prej shtatë ditëve të punës nga parashtrimi nga ana e 

Komisioni i parashtron në Qeverinë dhe në Avokatinë 

Shtetërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, që është 

e obliguar në afat prej shtatë ditëve të punës nga dita e 

kërkesës së parashtruar të japë mendim për propozim-

marrëveshjen dhe propozim-ligjin nga ky nen. 

Qeveria miraton vendim për përcaktim të statusit të 

projektit strategjik investues dhe jep pëlqim për propozim-

marrëveshjen për projekt strategjik investues dhe e 

përcakton tekstin e propozim-ligjit me të cilin rregullohet 

realizimi i projektit strategjik investues pas mendimit të 

pranuar pozitiv nga Avokatia Shtetërore e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut. 

Qeveria e miraton vendimin për përcaktim të statusit të 

projektit strategjik investues në afat prej shtatë ditëve nga 

dita e pranimit të propozimit nga Komisionit. 

Qeveria  nënshkruan Marrëveshje për projekt strategjik 

investues në afat prej 3 ditësh pas hyrjes në fuqi të ligjit me 

të cilin rregullohet realizimi i projektit strategjik investues, 

përkatësisht pas hyrjes në fuqi të vendimit për përcaktim të 

statusit të projektit strategjik investues nga neni 4 paragrafi 

2 i këtij ligji. 

Marrëveshja për realizim të projektit publik strategjik 

investues i cili financohet me huamarrje ose pa garanci 

shtetërore është e pavlefshme nëse në momentin e 

huamarrjes nuk mund të përtëritet pëlqimi për huamarrje 

në kuptim të Ligjit për borxh publik.  

 

Marrëveshje për projekt strategjik investues 

 

Neni 16 

Marrëveshja për projekt strategjik investues i përmban 

veçanërisht elementet në vijim: 

- emri dhe selia e investuesit strategjik,  

- emri i projektit strategjik investues,  

- vlera e përcaktuar e kapitalit që do të investohet,  

- lloji i projektit strategjik investues, 

- lokacioni në të cilin do të realizohet projekti strategjik 

investues, 

- përshkrimi i pronës së patundshme në të cilën do të 

realizohet projekti strategjik investues, 



 Стр. 20 - Бр. 14                                                                             20 јануари 2020 
 

- afate për realizim të të drejtave dhe obligimeve të 

ndërmarra, 

- mënyra e veprimit në rast të lëshimit jo në kohë të 

dokumenteve sipas ligjit, 

- afate dhe kushte për aktivizim të garancisë bankare, 

- mbrojtje juridike e të drejtave dhe obligimeve të 

palëve kontraktuese, 

- dispozita për zgjidhje të kontesteve,  

- dispozita për ndërprerje të marrëveshjes, 

- dispozita për ndërprerje të marrëveshjes. 

Marrëveshja që nuk i përmban elementet nga paragrafi 

1 i këtij neni është e pavlefshme. 

 

Afate për realizim të projekteve strategjike investuese 

 

Neni 17 

Për realizim të projekteve strategjike investuese, 

miratimet e nevojshme, lejet, pëlqimet, licencat, 

autorizimet, vërtetimet dhe dokumente tjera të cilat 

lëshohen në pajtim me ligjet e veçanta do të lëshohen në 

afate të përcaktuara me ligj me të cilin rregullohet realizimi 

i projektit strategjik investues. 

Afati për fitim të pëlqimit për ndërtim për Projektet 

strategjike investuese nga neni 4 paragrafi 2 i këtij ligji nuk 

guxon të jetë më i gjatë se 36 muaj nga dita e fitimit të 

statusit të projektit strategjik investues 

Me përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni, nëse 

Komisioni vlerëson që afati nuk do të jetë i mjaftueshëm 

për fitim të lejes për ndërtim, Komisioni mund ta vazhdojë 

afatin për periudhë jo më të gjatë se nëntë muaj në mënyrë 

të përcaktuar në aktin nga neni 11 paragrafi 2 i këtij ligji.  

 

Transparenca dhe pjesëmarrja e publikut 

 

Neni 18 

Zbatimi i këtij ligji si dhe procedura për fitim të statusit 

projekt strategjik investues, nga ana e të gjitha palëve, do 

të zbatohet në mënyrë të drejtë, transparente dhe 

jodiskriminuese, me pjesëmarrje aktive të publikut 

profesional dhe më të gjerë në mënyrë të caktuar në aktin 

nga neni 11 paragrafi 2 i këtij ligji. 

  

Lista e projekteve me status të ndarë të projektit 

strategjik investues 

 

Neni 19 

Lista e projekteve të cilëve u është ndarë statusi i 

projektit investues strategjik publikohet në ueb faqen e 

Qeverisë. 

 

Dispozita kalimtare 

 

Neni 20 

Qeveria në afat prej dhjetë ditësh nga dita e hyrjes në 

fuqi të këtij ligji do ta formojë Komisionin për Projekte 

Strategjike Investuese. 

 

Neni 21 

Aktet nënligjore miratimi i të cilave është përcaktuar 

me këtë ligj, do të miratohen në afat prej shtatë ditësh nga 

dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

Neni 22 

Dispozitat e nenit 4 paragrafi 2, nenit 8 paragrafi 2, 

nenit 15 paragrafët 5 dhe 8 që ka të bëjë me projektet 

strategjike investuese nga neni 4 paragrafi 2 të këtij ligji 

dhe nenit 16 paragrafët 2 dhe 3 të këtij ligji do të 

shfuqizohen pas aderimit të Republikës së Maqedonisë së 

Veriut në Bashkimin Evropian.  

 

Neni 23 

 

Hyrje në fuqi 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

__________ 

257. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 

Република Северна Македонија и претседателот на Со-

бранието на Република Северна Македонија издаваат 
 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО  

ЈАВНИОТ СЕКТОР 

 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

вработените во јавниот сектор, 

што Собранието на Република Северна Македонија 

го донесе на седницата одржана на 17 јануари 2020 го-

дина. 

  

Бр. 08-469/1   Претседател на Република 

17 јануари 2020 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ  

ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР 
 

Член 1 

Во Законот за вработените во јавниот сектор 

(„Службен весник на Република Македонија“ број  

27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ број 143/19), во 

член 5 став (3) зборовите: „членот на Владата задолжен 

за спроведување на Рамковниот договор“ се заменува-

ат со зборовите „министерот за политички систем и од-

носи меѓу заедниците“ 

 

Член 2 

Во член 20-б став (6) зборовите: „Секретарјатот за 

спроведување на Рамковниот договор“ се заменуваат 

со зборовите: „Министерството за политички систем и 

односи меѓу заедниците“. 

Во став (10)  зборовите: „Секретарјатот за спрове-

дување на Рамковниот договор“ се заменуваат со збо-

ровите: „Министерството за политички систем и одно-

си меѓу заедниците“. 
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Во став (12) зборовите: „Секретарјатот за спроведу-

вање на Рамковниот договор“ се заменуваат со зборо-

вите: „Министерството за политички систем и односи 

меѓу заедниците“. 

 

Член 3 

Во член 20-в став (2) зборовите: „Секретарјатот за 

спроведување на Рамковниот договор“ се заменуваат 

со зборовите: „Министерството за политички систем и 

односи меѓу заедниците“. 

 

Член 4 

Во член 42 став (3) зборовите: „Секретарјатот за 

спроведување на Рамковниот договор“ се заменуваат 

со зборовите: „Министерството за политички систем и 

односи меѓу заедниците“. 

 

Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот  на 

објавувањето во „Службен весник на Република Север-

на Македонија“. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR TË 

PUNËSUARIT NË SEKTORIN PUBLIK 

 

Neni 1 

Në Ligjin për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 27/14, 

199/14, 27/16, 35/18, 198/18 dhe “Gazeta Zyrtare e 

Republiksë së Maqedonsië së Veriut” numër 143/19), në 

nenin 5 paragrafi (3) fjalët: “anëtari i Qeverisë i ngarkuar 

për zbatimin e Marrëveshjes Kornizë” zëvendësohen me 

fjalët: "ministri për Sistem Politik dhe Marrëdhënie 

Ndërmjet Bashkësive". 
 

Neni 2 

Në nenin 20-b paragrafi (6) fjalët: “Sekretariati për 

Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë” zëvendësohen me fjalët:  

“Ministria për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet 

Bashkësive”. 

Në paragrafin (10) fjalët: “Sekretariati për Zbatimin e 

Marrëveshjes Kornizë” zëvendësohen me fjalët:  “Ministria 

për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive”. 

Në paragrafin (12) fjalët: “Sekretariati për Zbatimin e 

Marrëveshjes Kornizë” zëvendësohen me fjalët:  “Ministria 

për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive”. 

 

Neni 3 

Në nenin 20-v paragrafi (2) fjalët: “Sekretariati për 

Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë” zëvendësohen me fjalët: 

“Ministria për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet 

Bashkësive”. 

 

Neni 4 

Në nenin 42 paragrafi (3) fjalët: “Sekretariati për 

Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë” zëvendësohen me fjalët: 

“Ministria për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet 

Bashkësive”. 

Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

__________ 

258. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 

Република Северна Македонија и претседателот на Со-

бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНИ  СЛУЖБЕНИЦИ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за административни  службеници, 

што Собранието на Република Северна Македонија 

го донесе на седницата одржана на 17 јануари 2020 го-

дина. 

  

Бр. 08-463/1   Претседател на Република 

17 јануари 2020 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ  СЛУЖБЕНИЦИ 

 

Член 1 

Во Законот за административни службеници 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија” 

број 275/19), во член 6 став (1) алинејата 3 се менува: 

„- Министерството за политички систем и односи 

меѓу заедниците и“. 

 

Член 2 

Насловот пред членот 9 се менува и гласи: 

„Министерство за политички систем и односи меѓу 

заедниците“. 

 

Член 3 

Во членот 9 зборовите: „Секретаријатот за спрове-

дување на Рамковниот договор (во натамошниот текст: 

Секретаријатот),“ се заменуваат со зборовите: „Минис-

терството за политички систем и односи меѓу заедни-

ците“. 

 

Член 4 

Во член 23 во ставот (2) по зборот: „министер-

ствата“ запирката се заменува со сврзникот „и“, а збо-

ровите: „и Секретаријатот за спроведување на Рамков-

ниот договор“ се бришат. 
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Член 5 
Во член  37 став  (2) во алинејата 4  зборовите: „ 

Секретаријатот за спроведување на Рамковниот дого-
вор“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за 
политички систем и односи меѓу заедниците“. 

Во ставот (5) зборовите: „Секретаријатот за спрове-
дување на Рамковниот договор“ се заменуваат со збо-

ровите: „Министерството за политички систем и одно-
си меѓу заедниците“. 

 
Член 6 

Во член 48 став (5) во алинејата 1 по зборот „оцену-
вање“ се додаваат зборовите: „на кое бил оценуван“. 

Во алинејата 3 зборовите: „тековното работно 

место“ се заменуваат со зборовите: „истото ниво“. 
 

Член 7 
Во Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за административни службеници („Службен весник 
на Република Македонија“ број 11/18), во членот 28 
зборовите: „Секретаријатот за спроведување на Рам-

ковниот договор“ се заменуваат со зборовите: „Минис-
терството за политички систем и односи меѓу заедни-
ците“. 

 
Член 8 

(1) Помошно-стручните административни службе-
ници кои до денот на влегувањето во сила на овој за-

кон се стекнале со стручни квалификации за повисоко 
ниво на работно место, може до секретарот, односно 
раководното лице во институциите во кои не се назна-
чува секретар од 1 септември 2020 година да поднесат 
барање за обезбедување вреднување на соодветниот 
степен на образование во основната компонента на 
плата - дел на плата за степен на образование. 

(2) Секретарот, односно раководното лице во инс-

титуциите во кои не се назначува секретар најдоцна че-
тири години од денот на влегувањето во сила на овој 
закон е должен да ги обезбеди средствата за вреднува-
ње на соодветниот степен на образование во основната 
компонента на плата - дел на плата за степен на образо-
вание за административните службеници од ставот (1) 
на овој член. 

 
Член 9 

 Административниот службеник кој е на работно 
место од категоријата на помошно - стручни админис-
тративни службеници, а кој ги исполнува посебните 
услови од членот 25 став (2) од овој закон, на негово 
барање може да се распореди на работно место помлад 

соработник доколку тоа работно место е утврдено во 
актот за систематизација на работните места и не е по-
полнето. 

 
Член 10 

Одредбата од членот 9 од овој закон ќе започне да 
се применува од 1 јуни 2020 година. 

 
Член 11 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Северна Македонија да ут-
врди пречистен текст на Законот за административни 
службеници. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија". 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR NËPUNËS ADMINISTRATIVË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për nëpunës administrativë (“Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë” numër 27/14, 199/14, 48/15, 
154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18), në nenin 6 paragrafi (1) 
alineja 3 ndryshon:  

“-Ministria e Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve 
Ndërmjet Bashkësive dhe”.   

 
Neni 2 

Titulli para nenit 9 ndryshohet si vijon:   
“Ministria e Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve 

Ndërmjet Bashkësive”.  
 

Neni 3 
Në nenin 9 fjalët: “Sekretariati për Zbatimin e 

Marrëveshjes Kornizë (në tekstin e mëtejmë: Sekretariati),” 
zëvendësohen me fjalët: “Ministria e Sistemit Politik dhe 
Marrëdhënieve Ndërmjet Bashkësive”.  

 
Neni 4 

Në nenin 23 në paragrafin (2) pas fjalës: “ministritë” 
presja zëvendësohet me lidhëzën “dhe” kurse fjalët: “dhe 
Sekretariati për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë” 
shlyhen.  

 
Neni 5 

Në nenin 37 paragrafi (2) në alinenë 4 fjalët: 
“Sekretariati për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë" 
zëvendësohen me fjalët: “Ministria e Sistemit Politik dhe 
Marrëdhënieve Ndërmjet Bashkësive”.  

Në paragrafin (5) fjalët: “Sekretariati për Zbatimin e 
Marrëveshjes Kornizë" zëvendësohen me fjalët:  “Ministria 
e Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve Ndërmjet 
Bashkësive”.  

 
Neni 6 

Në nenin 48 paragrafi (5) në alinenë 1 pas fjalës 
“vlerësim” shtohen fjalët: “në të cilin ka qenë i vlerësuar”. 

Në alinenë 3 fjalët: “vendi rrjedhës i punës 
zëvendësohen me fjalët: “niveli i njëjtë”. 

 
Neni 7 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
nëpunës administrativë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 11/18), në nenin 28 fjalët: 
“Sekretariati për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë" 
zëvendësohen me fjalët: “Ministria e Sistemit Politik dhe 
Marrëdhënieve Ndërmjet Bashkësive”.  

 
Neni 8 

(1) Nëpunësit administrativë ndihmës-profesionalë të 
cilët deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji kanë marrë 
kualifikime profesionale për nivel më të lartë të vendit të 
punës, munden te sekretari, përkatësisht personi udhëheqës 
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në institucionet në të cilat nuk emërohet sekretar nga 1 
shtatori 2020, të parashtrojnë kërkesë për sigurimin e 
vlerësimit të shkallës përkatëse të arsimit në komponentin 
bazë të rrogës - pjesë të rrogës për shkallën e arsimit.  

(2) Sekretari, përkatësisht personi udhëheqës në 

institucionet në të cilat nuk emërohet sekretar më së voni 

katër vjet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji është i 

detyruar t’i sigurojë mjetet për vlerësimin e shkallës 

përkatëse të arsimit në komponentin bazë të rrogës – pjesë 

të rrogës për shkallën e arsimit për nëpunësit 

administrativë nga paragrafi (1) i këtij neni.  

 

Neni 9 

Nëpunësi administrativ i cili është në vendin e punës 

nga kategoria e nëpunësve administrativë ndihmës-

profesionalë, e i cili i plotëson kushtet e veçanta nga neni 

25 paragrafi (2) të këtij ligji, me kërkesë të tij mund të 

sistemohet në vendin e punës bashkëpunëtor i ri nëse ai 

vend pune është përcaktuar në aktin për sistematizimin e 

vendeve të punës dhe nuk është i plotësuar.  

 

Neni 10 

Disozita e nenit 9 të këtij ligji do të fillojë të zbatohet 

nga 1 qershori 2020. 

 

Neni 11 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut të përcaktojë tekst të 

spastruar të Ligjit për nëpunës administrativë.  

 

Neni 12 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.  

__________ 

259. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 

Република Северна Македонија и претседателот на Со-

бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за служба во Армијата на Република Ма-

кедонија, 

што Собранието на Република Северна Македонија 

го донесе на седницата одржана на 17 јануари 2020 го-

дина. 

  

Бр. 08-470/1   Претседател на Република 

17 јануари 2020 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Законот за служба во Армијата на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 

33/15, 193/15 и 71/16 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ број 101/19), во насловот зборо-

вите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборо-

вите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 2 

По членот 1 се додава нов член 1-а, кој гласи: 

 

„Член 1-а 

(1) Законот има родово сензитивен пристап и ед-

наква применливост кај жените и мажите на служба во 

Армијата. 

(2) Сите поими употребени во законот во машки 

род подразбираат исти поими во женски род.“. 

 

Член 3 

Во член 2 ставот (2) се менува и гласи: 

„Како служба во Армијата се смета и вршење долж-

ности во Министерството за одбрана, Воената акаде-

мија, другите органи на државната власт, трговските 

друштва, јавните претпријатија, установите и служ-

бите, учество на вежби, обука, хуманитарни операции, 

меѓународни операции, во мисии и операции на Орга-

низацијата на Северноатлантскиот договор (во ната-

мошниот текст: во НАТО мисии и операции) и опера-

ции во примената на правото на индивидуална или ко-

лективна самоодбрана, операции за кризен менаџмент 

и кооперативна безбедност, како и вршење на долж-

ности во командните структури на НАТО, дипломат-

ските претставништва на Републиката, команди, шта-

бови и воени единици на меѓународни организации во 

странство и на територијата на Републиката.“. 

 

Член 4 

Во член 3 став 1 точката в) се менува и гласи: 

„припадници на резервните сили поставени на 

должност согласно со актот за формација на Армијата 

и тоа: 

- припадници на активната резерва и 

- припадници на општата резерва.“. 

 

Член 5 

Во член 11 ставот (2) се менува и гласи: 

„Воениот и цивилниот персонал има и посебни ис-

прави предвидени со Женевските конвенции во случај 

на воена состојба и учество на вежби, обука, хумани-

тарни операции, меѓународни операции, НАТО мисии 

и операции во примена на правото на индивидуална 

или колективна самоодбрана, операции за кризен ме-

наџмент и кооперативна безбедност, како и вршење на 

должности во командните структури на НАТО и ко-

манди, штабови и воени единици на меѓународни орга-

низации во странство.“. 
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Член 6 

Во член 13 став (1) алинејата 1 се менува и гласи: 

„- министерот за одбрана или од него овластено ли-

це за офицерите со чин полковник, како и на места за 

кои согласно со актот на формација е предвиден чин 

полковник и за воените старешини поставени на долж-

ност во Министерството за одбрана, командните струк-

тури на НАТО, дипломатските претставништва на Ре-

публиката, команди, штабови и воени единици на ме-

ѓународни организации во странство и на територијата 

на Републиката.“. 

 

Член 7 

По членот 13 се додава нов член 13-а, кој гласи: 

 

„Член 13-а 

(1) Надлежните лица за донесување наредби од чле-

нот 13 од овој закон, се должни да водат сметка за со-

одветна и правична застапеност на припадниците на за-

едниците. 

(2) Надлежните лица за донесување на наредби од 

членот 13 од овој закон, ќе ја имплементираат родовата 

перспектива.“. 

 

Член 8 

Членот  22 се менува и гласи: 

„(1) На воениот и цивилниот персонал Министер-

ството за одбрана му ги надоместува трошоците напра-

вени при користење на здравствени услуги во јавните 

здравствени установи и се ослободува од плаќање на 

лекови кои се наоѓаат на листата на лекови што со оп-

шт акт ја утврдува Фондот за здравствено осигурување 

на Македонија, на кој министерот за здравство дава 

согласност. 

(2) За лицата упатени на должност во командните 

структури на НАТО, дипломатските претставништва 

на Републиката, команди, штабови и воени единици на 

меѓународни организации во странство, во земји со кои 

Фондот за здравствено осигурување на Републиката 

нема склучено договор за здравствена заштита, Минис-

терството за одбрана склучува договор со осигурител-

на компанија од Републиката или од државата каде е 

упатен, за право на користење на здравствени услуги 

во странство за лицата упатени на должност и за чле-

новите на нивните семејства. 

(3) Надоместокот на трошоците од ставот (1) на 

овој член подразбира обезбедување на основни здрав-

ствени услуги опфатени со задолжително здравствено 

осигурување на осигурените лица во примарната, спе-

цијалистичко-консултативна и болничката здравствена 

заштита, во согласност со закон. 

(4) Надоместокот на трошоците од ставовите (1), 

(2) и (3) на овој член, на воениот и цивилниот персонал 

се врши по претходно приложената уредна документа-

ција за направените трошоци, издадена од јавна здрав-

ствена установа во рок од седум дена по констатирање 

на оправданоста.“. 

Член 9 

Во членот 24 зборовите: „во вежбовни активности и 

обука, хуманитарни операции или мировни операции“ 

се заменуваат со зборовите: „на вежби, обука и во ху-

манитарни операции, меѓународни операции, НАТО 

мисии и операции“. 

 

Член 10 

По членот 29 насловот на Глава III се менува и 

гласи:  

„III. ПРИЕМ НА АКТИВЕН ВОЕН И ЦИВИЛЕН ПЕР-

СОНАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА И ИЗБОР И ПО-

ПОЛНА СО ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНАТА РЕЗЕРВА“. 

 

Член 11 

Во членот 30-а зборовите: „или мировни операции 

надвор од територијата на Република Македонија“, се 

заменуваат со зборовите: „и меѓународни операции, 

НАТО мисии и операции и во примената на правото на 

индивидуална или колективна самоодбрана, операции 

за кризен менаџмент и кооперативна безбедност и ко-

манди, штабови и воени единици на меѓународни орга-

низации во странство и на територијата на Република 

Северна Македонија.“. 

 

Член 12 

По членот 30-а се додава нов член 30-б, кој гласи: 

      

„Член 30-б 

(1) Министерството за одбрана може да стипендира 

лица за критични специјалности, заради поставување 

на должност во Армијата, согласно со актот на форма-

ција. 

(2) Условот за стипендирање на лице за критични 

специјалности е лицето да има завршено средно обра-

зование со одличен успех, да биде запишано на факул-

тет од областа на критичните специјалности и да ги ис-

полнува општите услови од членот 31 од овој закон. 

(3) Стипендираното лице има обврска да остане во 

работен однос со Министерството за одбрана во вре-

метраење најмалку двојно повеќе од времето за кое до-

бивало стипендија.  

(4) Работен однос со Министерството за одбрана и 

на служба во Армијата, со лицата од ставот (1) на овој 

член, може да се заснова без јавен оглас, согласно со 

договор за права и обврски за стипендирање. 

(5) Начинот на стипендирање го пропишува минис-

терот за одбрана.“. 

 

Член 13 

Во член 32 став (1) алинејата (1) се менува и гласи: 

„- да има завршено Воена академија или да има 

стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС и заврше-

но стручно оспособување и усовршување за офицер.“. 

Алинејата (2) се брише.  

Во ставот (2) зборовите: „алинеја 2“ се заменуваат 

со зборовите: „алинеја 1“. 

 

Член 14 

Во член 33 став (1) алинеја 4 точката се заменува со 

сврзник „и“. 
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По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи: 

„- да не е постар од 40 години.“. 

  

Член  15 

Во член 34 став 1 алинеја 7 зборовите: „33 години“ 

се заменуваат со зборовите: „40 години“. 

 

Член  16 

Членот 36 се менува и гласи: 

„(1) За професионален војник на служба во Армија-

та по пат на јавен оглас се прима лице кое покрај оп-

штите услови од членот 31 од овој закон, ги исполнува 

и следниве посебни услови:  

- да има завршено средно образование и 

- да не е постар од 25 години на денот на завршува-

ње на рокот за пријавување на огласот за прием на про-

фесионални војници.  

(2) Со лицето од ставот (1) на овој член, Министер-

ството за одбрана склучува договор за работа во трае-

ње од три месеци, во кој период влегува основна вој-

ничка обука, а по чие успешно завршување со лицето 

се склучува договор за работа од четири години. 

(3) За времетраење на основната војничка обука, 

лицето кое е примено како професионален војник на 

служба во Армијата ги остварува сите права и обврски 

од работен однос согласно со овој закон.“. 

 

Член  17 

Во член 40 став (2) зборот „три“ се заменува со збо-

рот „четири”. 

 

Член 18 

Во член 40-а се додава нов став (4), кој гласи: 

„(4) Професионалните војници кои во периодот ут-

врден во ставот (2) на овој член нема да бидат преземе-

ни без објавување на јавен оглас во органите на држав-

ната и локалната власт и другите органи, продолжуваат 

да ја извршуваат последната должност на која се рас-

поредени, со продолжување на договорот за период не 

e подолг од четири месеци.”. 

Ставот (4) станува став (5).  

 

Член  19 

Во член 42 алинеја 2 по зборот „Армијата“ се дода-

ва зборот „војник”. 

Во алинејата 4 по зборот „водник,“ се додаваат збо-

ровите: „водник I класа,“. 

Во алинејата (5) зборовите: „на Армија“ се бришат. 

 

Член  20 

Во член 43 став (2) по зборовите: „45 години воз-

раст,“ се додаваат зборовите: „може да“. 

Во ставот (3) зборовите: „мировни операции“, се за-

менуваат со зборовите: „меѓународни операции“. 

 

Член 21 

Во член 51-а ставот (1) се менува и гласи:  

„Активниот воен персонал упатен на должност во 

органи на државната власт, трговските друштва, јавни-

те претпријатија, установите и службите, обука, хума-

нитарни операции, меѓународни операции, НАТО ми-

сии и операции, командните структури на НАТО, дип-

ломатските претставништва на Републиката, коман-

дите, штабовите и воените единици на меѓународни ор-

ганизации во странство и на територијата на Републи-

ката, како и на школување, стручно оспособување и 

усовршување и специјализација за потребите на служ-

бата подолго од шест месеци во годината во која се 

оценува, се оценува од надлежен старешина или рако-

воден службеник каде што ја извршувал должноста.“.  

 

Член 22 

Во член 52 став (3) зборовите: „бројчeно со ознака 

од еден до пет и“ се бришат.  

 

Член 23 

Во член 53 по ставот (2) се додава нов став (3), кој 

гласи:  

„(3) Со степен на оценка „особено се истакнува“ 

можат да бидат оценети само 25% од вкупниот број на 

персонал по категории на служба во Армијата, таму ка-

де што тоа е применливо, односно бројот на оценувани 

не е помал од четворица.“. 

 

Член 24 

Членот 57 се менува и гласи: 

„(1) Цивилниот персонал на служба во Армијата се 

оценува на секои 12 месеци по истекот на календарска-

та година. 

 (2) Оценувањето на цивилниот персонал се врши 

врз основа на податоците кои се однесуваат на следни-

ве критериуми: 

- стручното знаење, 

- професионалната ефикасност и 

- резултатите од работата. 

(3) Оценувањето на цивилниот персонал го врши 

непосредно претпоставениот.  

(4) Податоците се оценуваат поединечно и описно, 

со следниве степени: „особено се истакнува”, „се ис-

такнува”, „добар”, „задоволува” и „не задоволува”. 

(5) Цивилниот персонал кој не е задоволен со оце-

ната, во рок од 15 дена од денот кога му е соопштена 

истата, може да поднесе жалба до непосредно прет-

поставениот старешина на старешината кој го извршил 

оценувањето. 

(6) Оцената по жалбата е конечна.“. 

 

Член 25 

Членот 60 се менува и гласи:  

„(1) Активниот воен персонал може да се унапреди 

во непосредно повисок чин според потребите на служ-

бата, врз основа на оценувањето на резултатите на нив-

ната работа за периодот сметано од нивното последно 

унапредување, покажана способност за вршење долж-

ност во повисок чин и да е поставен на формациско 

место со непосредно повисок чин.  

(2) Покрај условите од ставот (1) на овој член, за 

офицерите кои се унапредуваат во чин мајор и пови-

соко, задолжително е познавање на најмалку еден од 

службените јазиците во употреба во НАТО, ниво 

2.2.2.2. по STANAG 6001“. 
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Член 26 

Членот 61 се менува и гласи: 

„(1) Офицер може да се унапреди во непосредно 

повисок чин, ако во чинот што го има поминал нај-

малку: 

- во чин потпоручник..............................две години, 

- во чин поручник.............................четири години, 

- во чин капетан....................................шест години, 

- во чин мајор..........................................пет години, 

- во чин потполковник.............................пет години, 

- во чин полковник............................четири години, 

- во генералските чинови........................три години. 

(2) Офицер може да се унапреди во непосредно по-

висок чин една година порано од времето утврдено во 

ставот (1) на овој член, само ако: 

- три пати последователно е оценет со степен „осо-

бено се истакнува”, по сите критериуми од членот 52 

став (1) од овој закон, 

- извршува командна или раководна должност, 

- постигнува исклучителни резултати во командува-

њето или раководењето и 

- е предлог на два кадровски совети на ниво брига-

да или повисоко.“. 

 

Член 27 

Членот 63 се менува и гласи: 

„Во чин бригаден генерал може да биде унапреден 

полковник кој ги исполнува условите од членот 61 од 

овој закон и кој има завршено школа за национална од-

брана.“. 

 

Член 28 

Членот 65 се менува и гласи: 

„(1) Подофицер може да се унапреди во непосредно 

повисок чин ако во чинот што го има поминал нај-

малку: 

- во чин водник.......................................три години, 

- во чин водник I класа.......................четири години, 

- во чин постар водник......................четири години, 

- во чин постар водник I класа .........четири години, 

- во чин наредник............................четири години.“. 

 

Член 29 

Во член 71 став (1) по алинејата 1 се додава нова 

алинеја 2, која гласи: 

 „- во чин водник I класа......................пет години,“. 

 

Член 30 

Во член 74 став (1) по зборот „специјалност“ се ста-

ва запирка и се додаваат зборовите: „проекцијата на ка-

риера“. 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 

„(5) Воениот и цивилен персонал со медицинска, 

фармацевтска или стоматолошка струка може одреден 

број на часови да работи во системот на јавно здрав-

ство, согласно со договор помеѓу Министерството за 

одбрана и Министерството за здравство кој ќе ги регу-

лира надоместоците и правата и обврските на сите за-

сегнати страни.“.  

Член 31 

Во член 82 ставот (1) се менува и гласи:  

„Активниот воен и цивилен персонал упатен на 

стручно оспособување и усовршување се разрешува од 

должноста ако стручното оспособување и усовршува-

ње трае подолго од шест месеци.“. 

 

Член 32 

Членот 88 се менува и гласи: 

„(1) Во случај кога активниот воен и цивилен пер-

сонал е упатен на работа во командните структури на 

НАТО, дипломатските претставништва на Републи-

ката, команди, штабови и воени единици на меѓународ-

ни организации во странство и на територијата на Ре-

публиката, на стручно усовршување или образование 

во странство за потребите на Министерството за одбра-

на и Армијата, е должен во рок од 15 дена од денот на 

престанувањето на работата во странство, односно 

стручното усовршување или образование, да се врати 

на работа.  

(2) Активниот воен и цивилен персонал од ставот 

(1) на овој член, во рок од 30 дена од денот на враќање-

то се распоредува на работно место, односно се поста-

вува на формациско место согласно со неговиот степен 

на стручна подготовка и чин.  

(3) Подготовките за распоредувањето од ставот (2) 

на овој член, почнуваат 60 дена пред крајот на манда-

тот или завршувањето на стручното усовршување или 

образование.“. 

 

Член 33 

Членот 90 се брише.  

 

Член 34 

Во член 92 ставот (5) се менува и гласи: 

„Работното време може да трае подолго од 40 часа 

во работната недела во следниве случаи: 

1) во случај на наредени мерки за зголемена борбе-

на готовност; 

2)  во случај на потреба од дополнително ангажира-

ње на одредени воени единици заради одржување на 

борбената готовност; 

3) за време на упатување во хуманитарни операции, 

меѓународни операции и НАТО мисии и операции; 

4) во случај на тревога во воените единици; 

5) за време на воена вежба; 

6) во случај кога Армијата учествува во отстранува-

ње последици од вонредна и воена состојба; 

7) за време на дежурство, стражарска должност и 

други должности во воени единици; 

8) во услови кога се бара продолжување на започна-

та работа чие запирање или прекинување би имало 

штетни последици за борбената готовност на воената 

единица, за извршување вонредни задачи или поради 

одредени состојби во единицата.”. 

Ставот (6) се менува и гласи:  

„Во случаите од ставот (5) на овој член, воениот и 

цивилниот персонал е должен да работи подолго од 

полното работно време.“. 

Ставот (7) се менува и гласи: 
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„Наредба за работа подолга од полното работно 

време во случаите од ставот (5) точки 1) и 2) на овој 

член, донесува министерот за одбрана, а во случаите од 

ставот (5) точки 3), 4), 5), 6), 7) и 8) на овој член, на-

редба донесува командантот на бригада и нему рамен 

или повисок воен старешина.“. 

 

Член 35 

Членот 95 се менува и гласи: 

„(1) Војниците за време на доброволно служење на 

воениот рок, професионалниот војник од членот 36 

став (2) од овој закон, лицата на стручно оспособување 

и усовршување за офицери, односно подофицери и ак-

тивниот резервен персонал се должни да извршуваат 

воени и други должности во воените единици во сог-

ласност со распоредот за животот и работата во воена-

та единица, пропишан од началникот на Генералшта-

бот на Армијата или од него овластено лице. 

(2) На професионалниот војник од членот 36 став 

(2) од овој закон, за време на изведување на основната 

војничка обука не му следува дневница.“. 

 

Член 36 

Во членот 100 зборовите: „мировни операции над-

вор од територијата на Републиката“, се заменуваат со 

зборовите: „хуманитарни операции, меѓународни опе-

рации, НАТО мисии и операции и операции во приме-

ната на правото на индивидуална или колективна само-

одбрана, операции за кризен менаџмент и кооператив-

на безбедност”. 

 

Член 37 

Членот 109 се менува и гласи: 

„На активен воен и цивилен персонал кој го 

придружува брачниот другар упатен на работа во 

странство во рамките на меѓународно-техничка или 

просветно-културна и научна соработка, во дипло-

матски и конзуларни претставништва, во команди и 

штабови на меѓународни организации во странство, 

на стручно усовршување или образование подолго 

од 90 дена, на негово барање му мируваат правата и 

обврските од работен однос и има право во рок од 15 

дена од денот на престанувањето на упатувањето на 

неговиот брачен другар во странство да се врати на 

служба во Министерството за одбрана односно Ар-

мијата, на должност според неговиот чин, односно 

работно место.“. 

 

Член 38 

Во член 110 став (1) по зборот „рок“ се додаваат 

зборовите: „и професионален војник на основна вој-

ничка обука“. 

 

Член 39 

Во член 120 став (2) по зборот „исплата”, се додава 

зборот „само”. 

    

Член 40 

По членот 147 се додава нов член 147-а, кој гласи: 

„Член 147-а 

Активниот воен и цивилен персонал на служба во 

Армијата остварува право на стаж на осигурување со 

зголемено траење, согласно со закон.“. 

 

Член 41 

Во член 149 став (1) табелата се менува и гласи: 

„ 
Чин Бодови по чин 

Генерал 855 
Генерал-потполковник 795 
Генерал-мајор 735 
Бригаден генерал 675 
Полковник 605 
Потполковник 565 
Мајор 525 
Капетан 495 
Поручник 465 
Потпоручник 455 
Главен наредник 445 
Наредник 440 
Постар водник I Класа 430 
Постар водник 423 
Водник I Класа 410 
Водник 399 
Професионален војник 397 

“ 

 

Член 42 

Во член 150 став (1) табелата се менува и гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 43 

Во член 156 став (1) алинејата 4 се менува и гласи:  

„- за докторат на науки согласно со потребите на Ар-

мијата или школа за национална одбрана..100 бода.“. 

 

Член 44 

Во член 173 табелата се менува и гласи: 

„ 

Група Образование Бодови 

I Високо/240 ЕКТС 300 

II Вишо/180 ЕКТС 230 

III Средно 190 

IV Основно 155 
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Член 45 

Во член 174 став (1) табелата се менува и гласи: 

„ 

Степен на 

образование 
Бодовна група 

Бодови за 

должност 

Високо/240 ЕКТС 

I 530 

II 440 

III 380 

IV 360 

Вишо/180 ЕКТС 
V 310 

VI 290 

Средно 

VII 270 

VIII 250 

IX 240 

X 220 

Основно XI 170 

“ 

 

Член 46 

По членот 187 се додава нов член 187-а, кој гласи: 

 

„Член 187-а 

Воениот персонал на стручно оспособување и усов-

ршување за офицер има право на паричен надоместок 

во износ од последната просечна нето-плата на ниво на 

Републиката.“. 

 

Член 47 

Во член 188 став (2) зборовите: „државните службе-

ници“, се заменуваат со зборовите: „административни-

те државни службеници“.  

 

Член 48 

Членот 192 се менува и гласи: 

„(1) На активен воен и цивилен персонал кој има 

засновано работен однос на неопределено време во Ар-

мијата, му се исплатува надоместок на трошоци за 

станбено  обезбедување. 

(2) Активен воен персонал кој има засновано рабо-

тен однос на определено време во Армијата, правото 

од ставот (1) на овој член, може да го оствари по нав-

ршување на четири години служба во Армијата. 

(3) Висината на надоместок на трошоци за станбено 

обезбедување е во висина на трошоците за одвоен жи-

вот. 

(4) По исклучок на ставот (1) на овој член, лицата 

кои веќе имаат обезбедено станбено прашање со стано-

ви кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешна-

та ЈНА, не остваруваат право на надоместок на трошо-

ци за станбено обезбедување. 

(5) Надоместокот на трошоци за одвоен живот и на-

доместокот на трошоци за станбено обезбедување ме-

ѓусебно се исклучуваат.“. 

 

Член 49 

Членовите 193, 194, 195, 196, 196-а, 197, 197-а, 197-

б, 197-в, 197-г, 197-д, 197-ѓ, 198 и 198-а се бришат. 

 

Член 50 

Во член 199 ставот (1) се менува и гласи: 

„Воени претставници на Република Северна Маке-

донија во странство се: одбранбени аташеа, воени ата-

шеа и воени и цивилни лица на служба во Армијата 

упатени на должности во командните структури на 

НАТО, дипломатските претставништва на Републи-

ката, команди, штабови и воени единици на меѓународ-

ни организации во странство и на територијата на Ре-

публиката, согласно со актот за систематизација на 

Министерството за одбрана и актот за формација на 

Армијата.“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 

„Воените претставници од ставот (1) на овој член 

со решение ги упатува министерот за одбрана.“. 

 

Член 51 

Членот 200 се менува и гласи: 

„(1) На воениот и цивилниот персонал кој учеству-

ва во хуманитарни операции, меѓународни операции, 

во НАТО мисии и операции и операции во примената 

на правото на индивидуална или колективна самоод-

брана, како и во операции за кризен менаџмент и коо-

перативна безбедност, придонесите се пресметуваат и 

уплатуваат врз основа на платата утврдена на денот на 

упатувањето.  

(2) Воениот и цивилниот персонал од ставот (1) на 

овој член има право на плата, која се пресметува и ис-

платува во висина на последната утврдена плата пред 

упатувањето и право на надоместок за учество во ми-

сиите и операциите од ставот (1) на овој член. 

(3) Висината на надоместокот од ставот (2) на овој 

член, ја уредува министерот за одбрана, врз основа на 

чин, одговорност и ризик.“. 

 

Член 52 

Во член 201 став (1) зборовите: „мировни операции 

надвор од територијата на Републиката“, се заменуваат 

со зборовите: „хуманитарни операции, меѓународни 

операции, во НАТО мисии и операции и операции во 

примената на правото на индивидуална или колективна 

самоодбрана, како и во операции за кризен менаџмент 

и кооперативна безбедност.“. 

  

Член 53 

Членот 201-а се менува и гласи:  

„Воениот и цивилен персонал кој учествува во ме-

ѓународни операции, во НАТО мисии и операции и 

операции во примената на правото на индивидуална 

или колективната самоодбрана, како и во операции за 

кризен менаџмент и кооперативна безбедност, кои тра-

ат шест месеци или подолго, по враќањето има право 

на отсуство од работа со надоместок на плата, во трае-

ње од десет работни дена.“. 

 

Член 54 

По членот 201-а насловот на Глава XVI се менува и 

гласи: 

„XVI. ЗДРАВСТВЕНА И ФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ 

ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА“. 

 

Член 55 

Во член 203 став (1) по зборот „воениот“ се додава-

ат зборовите: „и цивилниот“. 
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По ставот (3) се додаваат четири нови ставови (4), 

(5), (6) и (7), кои гласат: 

„(4) Против наодот, оценката и мислењето на вое-

нолекарската комисија може да се поднесе жалба во 

рок од три дена од денот на известување за наодот, 

оценката и мислењето, до Второстепената военолекар-

ска комисија која ја формира Владата на Република Се-

верна Македонија.  

(5) Второстепената военолекарска комисија се сос-

тои од претседател, шест членови и нивни заменици 

кои се избираат за период од четири години. Претседа-

телот, членовите и замениците се избираат од составот 

на терцијарното здравство. 

(6) Начинот на работа на Второстепената военоле-

карска комисија од ставот (4) на овој член,  го уредува 

Владата на Република Северна Македонија. 

(7) Одлуката на комисијата од ставот (4) на овој 

член е конечна.”. 

 

Член 56 

Членот 204 се менува и гласи: 

„(1) Проверката на физичката способност на лицата 

на должност во Армијата, ја спроведуваат комисии во 

командите и единиците на Армијата во ранг на батал-

јон и повисоко, формирани од командантот на едини-

цата. 

 (2) Проверката на физичката способност за актив-

ниот воен персонал на должност во Министерството за 

одбрана и за прием на воен персонал на служба во Ар-

мијата, како и за надзор над работата на комисиите од 

ставот (1) на овој член, ја врши комисија формирана од 

министерот за одбрана. 

(3) Начинот на работа на комисиите од ставовите 

(1) и (2) на овој член, го пропишува министерот за од-

брана.”. 

 

Член 57 

По членот 218 се додава нов член 218-а), кој гласи:  

 

„Член 218-а) 

(1) На активниот воен и цивилен персонал му прес-

танува работниот однос по сила на закон со остварува-

ње на право на пензија, со навршување на 40 години 

пензиски стаж и навршени 55 години возраст. 

(2) Активниот воен и цивилен персонал кој ги ис-

полнува условите од ставот (1) на овој член, може со 

писмена изјава до Министерството да побара да му се 

продолжи договорот за вработување најмногу до пет 

години по навршување на 40 години пензиски стаж, 

односно по наполнување на 55 години возраст. 

(3) Писмената изјава од ставот (2) на овој член, ак-

тивниот воен и цивилен персонал ја дава еднаш го-

дишно, најдоцна до 31 август во тековната година, за 

продолжување на договорот за работа за наредната го-

дина. 

(4) Министерството за одбрана во рок од три месе-

ци од поднесувањето на изјавата, а врз основа на пот-

реба на службата, одлучува дали ќе го продолжи дого-

ворот за работа. 

(5) По исклучок од ставот (1) на овој член, кога ќе 

настанат промени во актот за формација на Армијата, 

односно актот за систематизација на Министерството 

за одбрана кое предизвикува укинување на единица, 

команда, штаб или укинување на формациско место, 

односно работното место, при што во рок од 60 дена 

нема можност активниот воен и цивилен персонал да 

биде поставен на друго формациско, односно работно 

место, на истиот му престанува работниот однос со ос-

тварување на право на пензија со навршени најмалку 

25 години пензиски стаж, од кои најмалку 15 години 

пензиски стаж остварен во служба во Армијата. 

(6) Рокот од ставот (5) на овој член почнува да тече 

од денот на започнување на трансформацијата соглас-

но со промените во актот на формацијатa на Армијата 

односно актот за систематизација на Министерството 

за одбрана, согласно со утврдениот динамички план за 

трансформација. 

(7) Пензијата согласно со овој член е во висина од 

80% од просечната нето-плата што активниот воен и 

цивилен персонал ја остварил во текот на најповолните 

десет години од пензискиот стаж. 

(8) Средствата за исплата на пензијата од ставот (7) 

на овој член, до навршување на годините на живот за 

остварување на право на старосна пензија според про-

писите од областа на пензиското и инвалидското оси-

гурување, се обезбедуваат од буџетот на Министер-

ството за одбрана.“. 

 

Член 58 

Во член 219 по ставот (2) се додаваат два нови ста-

ва (3) и (4), кои гласат:  

„(3) Во случај на престанок на работниот однос од 

членот 218 став (1) точка 9) на овој закон, барателот е 

должен да поднесе и писмена изјава со која ќе потврди 

дека нема неисполнети обврски кон Министерството за 

одбрана кои произлегуваат од стручно оспособување и 

усовршување финансирано од страна на Министер-

ството за одбрана и реализирано за потребите на ис-

тото. 

(4) Доколку постојат неисполнети обврски утврде-

ни со договорот за стручно оспособување и усовршу-

вање, барателот е должен да го врати износот во целост 

на сметка на Министерството за одбрана пред конеч-

носта на решението за престанок на работниот однос.“. 

 

Член 59 

Членот 220 се менува и гласи:  

„(1) Во случаи од членот 218-а) став (5) од овој за-

кон, Министерството за одбрана е должно на активни-

от воен и цивилен персонал да му исплати испратнина, 

односно еднократен надоместок во висина на нето-пла-

та за секои три години работен стаж во Министер-

ството, чиј износ не може да биде повисок од десет не-

то плати на работникот. 

(2) Основицата за пресметка на испратнината од 

ставот (1) на овој член, е просечната нето-плата на ра-

ботникот исплатена во последните шест месеци пред 

престанокот на работниот однос.  

(3) Испратнината се исплатува со денот на преста-

нокот на работниот однос.“. 

 

Член 60 

Членот 221 се брише. 
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Член 61 

Во Законот за служба во Армијата на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 

33/15, 193/15 и 71/16 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ број 101/19), во целиот текст на 

законот, зборовите: „Република Македонија“ се заме-

нуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“. 

 

Член 62 

Во целиот текст на законот, зборовите: „активниот 

резервен персонал“ се заменуваат со зборовите: „ак-

тивната резерва“, а зборовите: „активен резервен пер-

сонал“ се заменуваат со зборовите: „активна резерва“.

  

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 63 

(1) Одредбите од членот 48 од овој закон со кој се 

менува членот 192 и членот 49 од овој закон со кој се 

бришат членовите 193, 194, 195, 196, 196-а, 197, 197-а, 

197-б, 197-в, 197-г, 197-д, 197-ѓ, 198 и 198-а од Законот 

за служба во Армијата на Република Македонија  

(„Службен весник на Република Македонија” број 

36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 

71/16 и „Службен весник на Република Северна Маке-

донија” број 101/19), ќе започнат да се применуваат од 

1 март 2020 година. 

(2) Постапките за станбено обезбедување започнати 

до денот на започнување на примена на одредбата од 

ставот (1) на овој член, ќе се завршат согласно со Зако-

нот за служба во Армијата на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија” број 

36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 

71/16 и „Службен весник на Република Северна Маке-

донија” број 101/19).  

 

Член 64 

(1) Прописите чие донесување е предвидено со овој 

закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

(2) Подзаконските акти донесени врз основа на За-

конот за служба во Армијата на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 

71/16 и „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ број 101/19), продолжуваат да се применуваат 

до донесувањето на прописите од ставот (1) на овој 

член. 
 

Член 65 

Постапките за прием на офицери, подофицери и 

професионални војници на служба во Армијата  кои се 

започнати до денот на влегувањето во сила на овој за-

кон, ќе се спроведат согласно со Законот за служба во 

Армијата на Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ број 36/10, 23/11, 47/11, 

148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ број 

101/19). 

Член 66 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Северна Македонија да ут-

врди пречистен текст на Законот за служба во Армија-

та на Република Македонија.  

 

Член 67 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Север-

на Македонија“. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SHËRBIM NË ARMATËN E REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË 

 

Neni 1 

Në Ligjin për shërbim në Armatën e Republikës së 

Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 

29/14, 33/15, 193/15 dhe 71/16 dhe "Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 101/19), në 

titull fjalët: "Republika e Maqedonisë" zëvendësohen me 

fjalët: "Republika e Maqedonisë së Veriut". 

 

Neni 2 

Pas nenit 1 shtohet nen i ri 1-a, si vijon: 

 

"Neni 1-a 

(1) Ligji ka qasje sensuale gjinore dhe zbatueshmëri të 

barabartë për femrat dhe meshkujt në shërbim në Armatë. 

(2) Të gjitha nocionet e përdorura në ligjin në gjininë 

mashkullore nënkuptojnë nocione të njëjta në gjininë 

femërore.“. 

 

Neni 3 

Në nenin 2 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 

"Si shërbim në Armatë konsiderohet edhe kryerja e 

detyrave në Ministrinë e Mbrojtjes, Akademinë Ushtarake, 

organet tjera të pushtetit shtetëror, shoqëritë tregtare, 

ndërmarrjet publike, institucione dhe shërbime, pjesëmarrje 

në stërvitje, trajnime, operacione humanitare, operacione 

ndërkombëtare, në misione dhe operacione të Organizatës 

së Marrëveshjes Veriatlantike (në tekstin e mëtejshëm: në 

misionet dhe operacionet e NATO-s) dhe operacionet në 

zbatimin e së drejtës së vetëmbrojtjes individuale ose 

kolektive, operacionet e menaxhimit të krizave dhe të 

sigurisë kooperative, si dhe kryerja e detyrave në strukturat 

komanduese të NATO-s, misionet diplomatike të 

përfaqësisë së Republikës, komandat, shtabet dhe njësitë 

ushtarake të organizatave ndërkombëtare jashtë vendit dhe 

në territorin e Republikës.“. 

 

Neni 4 

Në nenin 3 paragrafi 1 pika v), ndryshohet si vijon: 

"v) pjesëtarët e forcave rezerve të vendosur në detyrë 

në pajtim me aktin për formacion të Armatës, si vijon: 

- pjesëtarët e rezervës aktive dhe 

- pjesëtarët e rezervës së përgjithshme.“. 
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Neni 5 

Në nenin 11 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 

"Personeli ushtarak dhe civil  ka edhe dokumente të 

posaçme të parapara me Konventat e Gjenevës në rast të 

gjendjes së luftës dhe pjesëmarrjes në stërvitje, trajnim, 

operacione humanitare, operacione ndërkombëtare, 

misione dhe operacione të NATO-s në zbatimin e të drejtës 

për vetëmbrojtje individuale ose kolektive, operacione për 

menaxhim të krizave dhe siguri kooperative, si dhe 

kryerjen e detyrave në strukturat komanduese të NATO-s 

dhe komandat, shtabet dhe njësitë ushtarake të 

organizatave ndërkombëtare jashtë vendit.“. 

 

Neni 6 

Në nenin 13 paragrafi (1) alineja 1, ndryshohet si vijon: 

"- ministri i Mbrojtjes ose personi i autorizuar nga ai 

për oficerët me gradën kolonel, si dhe për vendet për të 

cilat në pajtim me aktin e formacionit është paraparë grada 

kolonel dhe për eprorët ushtarakë të vendosur në detyrë në 

Ministrinë e Mbrojtjes, strukturat komanduese të NATO-s, 

misionet diplomatike të Republikës, komandat, shtabet dhe 

njësitë ushtarake të organizatave ndërkombëtare jashtë 

vendit dhe në territorin e Republikës.“. 

 

Neni 7 

Pas nenit 13 shtohet neni i ri 13-a, si vijon: 

 

"Neni 13-a 

(1) Personat përgjegjës për miratimin e urdhrave nga 

neni 13 i këtij ligji, janë të detyruar të mbajnë llogari për 

përfaqësimin e duhur dhe të drejtë të pjesëtarëve të 

bashkësive. 

(2) Personat përgjegjës për miratimin e urdhrave nga 

neni 13 i këtij ligji, do ta implementojnë perspektivën 

gjinore.“. 

 

Neni 8 

Neni 22 ndryshohet si vijon: 

"(1) Personelit ushtarak dhe civil, Ministria e Mbrojtjes 

do t’ia kompensojë shpenzimet e bëra gjatë shfrytëzimit të 

shërbimeve shëndetësore në institucionet shëndetësore 

publike dhe lirohet nga pagesa e barnave që gjenden në 

listën e barnave që me akt të përgjithshëm e përcakton 

Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Maqedonisë, për të cilin 

ministri i Shëndetësisë jep pëlqim. 

(2) Për personat e dërguar në detyrë në strukturat 

komanduese të NATO-s, përfaqësitë diplomatike të 

Republikës, komandat, shtabet dhe njësitë ushtarake të 

organizatave ndërkombëtare jashtë vendit, në vendet me të 

cilat Fondi i Sigurimit Shëndetësor të Republikës nuk ka 

lidhur marrëveshje për mbrojtje shëndetësore, Ministria e 

Mbrojtjes lidh marrëveshje me  kompani të sigurimit nga 

Republika ose nga vendi ku është dërguar, për të drejtën e 

shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore jashtë vendit për 

personat e dërguar në detyrë dhe për anëtarët e familjeve të 

tyre. 

(3) Kompensimi i shpenzimeve nga paragrafi (1) i këtij 

neni, nënkupton sigurimin e shërbimeve themelore 

shëndetësore të përfshira me sigurimin shëndetësor të 

detyrueshëm të personave të siguruar në mbrojtjen 

shëndetësore primare, specialistike konsultuese dhe 

spitalore, në përputhje me ligjin. 

(4) Kompensimi i shpenzimeve nga paragrafët (1), (2) 

dhe (3) të këtij neni, për personelin ushtarak dhe civil bëhet 

pas dokumentacionit të paraqitur paraprakisht të rregullt 

për shpenzimet e bëra, të lëshuar nga institucioni publik 

shëndetësor në afat prej shtatë ditësh pas konstatimit të 

arsyeshmërisë.“. 

 

Neni 9 

Në nenin 24 fjalët: “në aktivitete ushtrimore dhe 

trajnim, operacione humanitare ose paqësore" 

zëvendësohen me fjalët: “në ushtrime, trajnim dhe në 

operacione humanitare, operacione ndërkombëtare, 

misione dhe operacione të NATO-s". 

 

Neni 10 

Pas nenit 29 titulli i Kreut III ndryshohet si vijon:  

"III. PRANIMI I PERSONELIT AKTIV USHTARAK 

DHE CIVIL NË SHËRBIM NË ARMATË DHE 

ZGJEDHJA DHE KOMPLETIMI ME PERSONEL TË 

REZERVËS AKTIVE ”. 

 

Neni 11 

Në nenin 30-a fjalët: “ose operacione paqësore jashtë 

territorit të Republikës së Maqedonisë" zëvendësohen me 

fjalët: “dhe operacionet ndërkombëtare, misionet dhe 

operacionet e NATO-s dhe në ushtrimin e të drejtës për 

vetëmbrojtje individuale ose kolektive, operacione të 

menaxhimit të krizave dhe siguri kooperative dhe 

komandat, shtabet dhe njësitë ushtarake të organizatave 

ndërkombëtare jashtë vendit dhe në territorin e Republikës 

së Maqedonisë së Veriut.“. 

 

Neni 12 

Pas nenit 30-а shtohet nen i ri 30-b, si vijon: 

      

"Neni 30-b 

(1) Ministria e Mbrojtjes mund t’u japë bursë 

personave për specialitete kritike, për vendosje në detyrë 

në Armatë, në pajtim me aktin e formacionit. 

(2) Kushti për bursim të personave për specialitete 

kritike është që personi të ketë kryer arsimin e mesëm me 

sukses të shkëlqyeshëm, të jetë i regjistruar në  fakultet në 

fushën e specialiteteve kritike dhe t’i plotësojë kushtet e 

përgjithshme nga neni 31 të këtij ligji. 

(3) Personi bursist është i detyruar të qëndrojë në 

marrëdhënie pune me Ministrinë e Mbrojtjes në 

kohëzgjatje së paku dy herë më shumë nga koha për të 

cilën ka marrë bursë.  

(4) Marrëdhënia e punës me Ministrinë e Mbrojtjes dhe 

në shërbim në Armatë, me personat nga paragrafi (1) të 

këtij neni, mund të themelohet pa shpallje publike, në 

pajtim me marrëveshjen për të drejtat dhe detyrimet për 

bursë. 

(5) Mënyrën e dhënies së bursës e përcakton ministri i 

Mbrojtjes.“. 

 

Neni 13 

Në nenin 32 paragrafi (1) alineja (1) ndryshohet si 

vijon: 
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"- të ketë mbaruar Akademinë Ushtarake ose të ketë 

fituar së paku 240 kredi sipas SETK dhe të ketë kryer 

trajnime profesionale dhe përsosje për oficer.“. Alineja 

(2) shlyhet.  

Në paragrafin (2) fjalët: “alineja 2" zëvendësohen me 

fjalët: “alineja 1". 

 

Neni 14 

Në nenin 33 paragrafi (1) në alinenë 4, pika 

zëvendësohet me lidhëzën "dhe". 

Pas alinesë 4 shtohet aline e re 5, si vijon: 

"-të mos jetë më i vjetër se 40 vjet.“. 

 

Neni 15 

Në nenin 34 paragrafi 1 në alinenë 7 fjalët: “33 vjet" 

zëvendësohen me fjalët: "40 vjet". 

 

Neni 16 

Neni 36 ndryshohet si vijon: 

"(1) Për ushtar profesional në shërbim në Armatë 

nëpërmjet shpalljes publike pranohet personi i cili krahas 

kushteve të përgjithshme nga neni 31 i këtij ligji, i plotëson 

edhe kushtet e veçanta si në vijim:  

- të ketë të kryer arsimin e mesëm dhe 

- të mos jetë më i vjetër se 25 vjet në ditën e 

përfundimit të afatit për paraqitje në shpallje për pranim të 

ushtarëve profesionalë.  

(2) Me personin nga paragrafi (1) i këtij neni, Ministria 

e Mbrojtjes lidh marrëveshje për punë  në kohëzgjatje prej 

tre muaj, në të cilën periudhë hyn trajnimi ushtarak 

themelor dhe pas përfundimit të suksesshëm të të cilit me 

personin lidhet marrëveshje për punë për katër vjet. 

(3) Gjatë trajnimit ushtarak themelor, personi që është 

pranuar si ushtar profesionist në shërbim në Armatë i 

realizon  të gjitha të drejtat dhe detyrat nga marrëdhënia e  

punës në përputhje me këtë ligj.“. 

 

Neni 17 

Në nenin 40 paragrafin (2) fjala "tre" zëvendësohet me 

fjalët: “katër". 

 

Neni 18 

Në nenin 40-a shtohet paragraf i ri (4), si vijon: 

"(4) Ushtarët profesionistë të cilët në periudhën e 

përcaktuar në paragrafin (2) të këtij neni, nuk do të merren 

pa publikim të shpalljes publike në organet e pushtetit 

shtetëror dhe lokal dhe organet e tjera, vazhdojnë ta 

kryejnë detyrën e fundit në të cilën janë sistemuar, me 

vazhdimin e marrëveshjes për periudhë jo më të gjatë se 

katër muaj.". 

Paragrafi (4) bëhet paragraf (5).  

 

Neni 19 

Në nenin 42 në alinenë 2 pas fjalës “Armatë" shtohen 

fjalët: “ushtar". 

Në alinenë 4 pas fjalës "rreshter," shtohen fjalët: 

“rreshter i klasës I,". 

Në alinenë (5) fjalët: “të Armatës" shlyhet. 

 

Neni 20 

Në nenin 43 paragrafi (2)  pas fjalët: “45 vjet moshë," 

shtohen fjalët: “mundet të". 

Në paragrafin (3) fjalët: “operacione paqësore", 

zëvendësohen me fjalët: “operacione ndërkombëtare". 

 

Neni 21 

Në nenin 51-а paragrafi (1), ndryshohet si vijon:  

"Personeli aktiv ushtarak i dërguar në detyrë në organet 

e pushtetit shtetëror, shoqëritë tregtare, ndërmarrjet 

publike, institucionet dhe shërbimet, trajnimet, operacionet 

humanitare, operacionet ndërkombëtare, misionet dhe 

operacionet e NATO-s, strukturat komanduese të NATO-s, 

përfaqësitë diplomatike të Republikës, komandat, shtabet 

dhe njësitë ushtarake të organizatave ndërkombëtare jashtë 

dhe në territorin e Republikës, si dhe shkollimin, aftësimin 

profesional dhe përsosjen dhe specializimin për nevojat e 

shërbimit më gjatë se gjashtë muaj në vitin në të cilin 

vlerësohet, vlerësohet nga eprori kompetent ose nëpunësi 

udhëheqës ku e kryer detyrën.“.  

 

Neni 22 

Në nenin 52  paragrafi (3) fjalët: "me numra me shenjë 

prej një deri në pesë dhe" fshihen.  

 

Neni 23 

Në nenin 53 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), 

si vijon:  

"(3) Me shkallë të vlerësimit "veçanërisht dallohet"  

mund të vlerësohen vetëm 25% nga numri i përgjithshëm i 

personelit sipas kategorive në shërbim në Armatë, aty ku 

kjo është e zbatueshme, përkatësisht numri i të vlerësuarve 

nuk është më i vogël se katër.“. 

 

Neni 24 

Neni 57 ndryshohet si vijon: 

"(1) Personeli civil në shërbim në Armatë vlerësohet në 

çdo 12 muaj pas kalimit të vitit kalendarik. 

(2) Vlerësimi i personelit civil kryhet në bazë të të 

dhënave që kanë të bëjnë me kriteret në vijim: 

- njohuri profesionale, 

- efikasitet profesional dhe 

- rezultate nga puna. 

(3) Vlerësimin e personelit civil e kryen eprori i 

drejtpërdrejtë.  

(4) Të dhënat vlerësohen në mënyrë individuale dhe 

përshkruese, me shkallët si në vijim: "veçanërisht 

dallohet", "dallohet", "mirë", "mjaftueshëm" dhe 

"pamjaftueshëm". 

(5) Personeli civil që është i pakënaqur me vlerësimin, 

në afat prej 15 ditësh nga dita kur i është kumtuar i njëjti, 

mundet të parashtrojë ankesë te oficeri epror i 

drejtpërdrejtë i oficerit i cili e ka kryer vlerësimin. 

(6) Vlerësimi pas ankesës është përfundimtar.“. 

 

Neni 25 

Neni 60 ndryshohet si vijon:  

"(1) Personeli aktiv ushtarak mund të avancohet në 

gradë më të lartë të drejtpërdrejtë, sipas nevojave të 

shërbimit, në bazë të vlerësimit të rezultateve të punës së 

tyre për periudhën e llogaritur nga avancimi i tyre i fundit, 

aftësia e treguar për kryerjen e detyrës në gradë më të lartë 

dhe të jetë i vendosur në vendin e formacionit me gradë më 

të lartë të drejtpërdrejtë.  
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(2) Përveç kushteve nga paragrafi (1) i këtij neni, për 

oficerët të cilët avancohen në gradën major dhe më lart, 

është e detyrueshme  njohja  e së paku njërës nga gjuhët 

zyrtare të përdorura në NATO, niveli 2.2.2.2. sipas 

STANAG 6001”. 

 

Neni 26 

Neni 61 ndryshohet si vijon: 

"(1) Oficeri mund të avancohet në gradë të 

drejtpërdrejtë më të lartë, nëse në gradën të cilën e ka, ka 

kaluar së paku: 

- në gradë nëntoger.......................................... dy vjet, 

- në gradë toger..............................................katër vjet, 

- në gradë kapiten......................................gjashtë vjet, 

- në gradë major............................................pesë vjet, 

- në gradë nënkolonel................................... pesë vjet, 

- ne gradë kolonel.........................................katër vjet, 

- në gradat e gjeneralëve..................................tre vjet. 

(2) Oficeri mund të avancohet në gradë të drejtpërdrejtë 

më të lartë një vit më herët nga koha e përcaktuar në 

paragrafin (1) të këtij neni, vetëm nëse: 

- tri herë në mënyrë të njëpasnjëshme është i notuar me 

shkallën "veçanërisht dallohet", sipas të gjitha kritereve 

nga neni 52 paragrafi (1) të këtij ligji, 

- kryen komandë ose detyrë udhëheqëse, 

- arrin rezultate të jashtëzakonshme në komandim ose 

udhëheqje dhe  

- është propozim i dy këshillave kadrovikë në nivel 

brigade ose më lart.". 

 

Neni 27 

Neni 63 ndryshohet si vijon: 

"Në gradë gjeneral brigade mund të avancohet koloneli 

i cili i plotëson kushtet nga neni 61 i këtij ligji dhe i cili ka 

përfunduar shkollë për mbrojtje nacionale.".  

 

Neni 28 

Neni 65 ndryshohet si vijon: 

“(1) Nënoficeri mund të avancohet në gradë të 

drejtpërdrejtë më të lartë nëse në gradën të cilën e ka, ka 

kaluar së paku: 

- në gradë rreshter............................................tre vjet, 

- në gradë rreshter i klasës I..........................katër vjet,  

- në gradë rreshter i vjetër............................katër vjet, 

- në gradë rreshter i vjetër i klasës I ..............katër vjet, 

- në gradë kapter..........................................katër vjet.”. 

 

Neni 29 

Në nenin 71 paragrafi (1) pas alinesë 1 shtohet aline e 

re 2, si vijon: 

“- në gradë rreshter i klasës I......................pesë vjet,“. 

 

Neni 30 

Në nenin 74 paragrafi (1) pas fjalës “specialitet” vihet 

presje dhe shtohen fjalët: “projeksion i karrierës”. 

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon: 

“(5) Personeli ushtarak dhe civil me profesion 

mjekësor, farmaceutik ose stomatologjik mundet numër të 

caktuar të orëve të punojë në sistemin e shëndetësisë 

publike, në pajtim me marrëveshjen ndërmjet Ministrisë së 

Mbrojtjes dhe Ministrisë së Shëndetësisë e cila do t’i 

rregullojë kompensimet dhe të drejtat dhe detyrimet e të 

gjitha palëve të prekura.”.  

 

Neni 31 

Ne nenin 82 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  

“ Personeli aktiv ushtarak dhe civil i dërguar në aftësim 

dhe përsosje profesionale shkarkohet nga detyra nëse 

aftësimi dhe përsosja profesionale zgjat më gjatë se gjashtë 

muaj.”. 

 

Neni 32 

Neni 88 ndryshohet si vijon: 

“(1) Në rast kur personali aktiv ushtarak dhe civil është 

i dërguar në punë në strukturat komanduese të NATO-së, 

përfaqësitë diplomatike të Republikës, komanda, shtabe 

dhe njësi ushtarake në organizata ndërkombëtare jashtë 

vendit dhe në territorin e Republikës, në përsosje 

profesionale ose arsim jashtë vendit për nevojat e 

Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës, është i obliguar që në 

afat prej 15 ditësh nga dita e ndërprerjes së punës jashtë 

vendit, përkatësisht përsosjes profesionale ose arsimit, të 

kthehet në punë.  

(2) Personeli aktiv ushtarak dhe civil nga paragrafi (1) 

të këtij neni, në afat prej 30 ditësh nga dita e kthimit 

sistemohet në vend pune, përkatësisht vendoset në vend të 

formacionit sipas shkallës së tij të përgatitjes profesionale 

dhe gradës.  

(3) Përgatitjet për sistemimin nga paragrafi (2) të këtij 

neni, fillojnë 60 ditë para fundit të mandatit ose 

përfundimit të përsosjes profesionale ose arsimit.”. 

 

Neni 33 

Neni 90 shlyhet.  

 

Neni 34 

Në nenin 92 paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 

“Koha e punës mund të zgjasë më gjatë se 40 orë në 

javën e punës në rastet si në vijim: 

1) në rast të masave të urdhëruara për gatishmëri të 

zmadhuar luftarake; 

2) në rast të nevojës nga angazhimi plotësues i njësive 

të caktuara ushtarake për shkak të mbajtjes së gatishmërisë 

luftarake; 

3) gjatë kohës së dërgimit në operacione humanitare, 

operacione ndërkombëtare dhe misione dhe operacione të 

NATO-s; 

4) në rast të alarmit në njësitë ushtarake; 

5) gjatë kohës së ushtrimit ushtarak; 

6) në rast kur Armata merr pjesë në mënjanimin e 

pasojave nga gjendja e jashtëzakonshme dhe e luftës; 

7) gjatë kohës së kujdestarisë, detyrës së rojës dhe 

detyrave të tjera në njësitë ushtarake; 

8) në kushte kur kërkohet vazhdimi i punës së filluar 

ndalimi ose ndërprerja e së cilës do të ketë pasoja të 

dëmshme për gatishmërinë luftarake të njësisë ushtarake, 

për realizimin e detyrave të jashtëzakonshme ose për shkak 

të gjendjeve të caktuara në njësi.”. 

Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:  
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“Në rastet nga paragrafi (5) të këtij neni, personeli 

luftarak dhe civil është i obliguar të punojë më gjatë se 

koha e plotë e punës.”. 

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon: 

“Urdhëresë për punë më të gjatë se koha e plotë e 

punës në rastet nga paragrafi (5) pikat 1) dhe 2) të këtij 

neni, miraton ministri i Mbrojtjes, ndërsa në rastet nga 

paragrafi (5) pikat 3), 4), 5), 6), 7) dhe 8) të këtij neni, 

urdhëresë miraton komandanti i brigadës dhe epror 

ushtarak i barabartë me të ose eprori më i lartë.”. 
 

Neni 35 

Neni 95 ndryshohet si vijon: 

“(1) Ushtarët gjatë kohës së kryerjes vullnetare të 

shërbimit ushtarak, ushtari profesional nga neni 36 

paragrafi (2) i këtij ligji, personat në aftësim dhe përsosje 

profesionale për oficer, përkatësisht nënoficer dhe 

personeli aktiv ushtarak janë të obliguar të kryejnë detyra 

ushtarake dhe detyra të tjera në njësitë ushtarake në pajtim 

me orarin për jetën dhe punën e njësisë ushtarake, të 

përcaktuar nga kryeshefi i Shtabit të Përgjithshëm të 

Armatës ose personi i autorizuar nga ai. 

(2) Ushtarit profesional nga neni 36 paragrafi (2) të 

këtij ligji, gjatë kohës së realizimit të trajnimit themelor 

ushtarak nuk i takon mëditje.”. 

 

Neni 36 

Në nenin 100 fjalët: “operacione paqësore jashtë 

territorit të Republikës”, zëvendësohen me fjalët: 

“operacione paqësore, operacione ndërkombëtare, misione 

dhe operacione të NATO-s dhe operacione në zbatimin e të 

drejtës së vetëmbrojtjes individuale dhe kolektive, 

operacione për menaxhim të krizës dhe siguri 

kooperative”. 

 

Neni 37 

Neni 109 ndryshohet si vijon: 

“Personelit aktiv ushtarak dhe civil që e shoqëron 

bashkëshortin të dërguar në punë jashtë vendit në kuadër të 

bashkëpunimit ndërkombëtar – teknik ose arsimor – 

kulturor dhe shkencor, në përfaqësi diplomatike dhe 

konsullore, në komandat dhe shtabet e organizatave 

ndërkombëtare jashtë vendit, në përsosje ose arsimim 

profesional për më shumë se 90 ditë, me kërkesë të tij, i 

ndërpriten të drejtat dhe obligimet e tij të marrëdhënies së 

punës dhe në afat prej 15 ditësh nga dita e ndërprerjes së 

dërgimit të bashkëshortit të tij jashtë vendi të kthehet në 

shërbim në Ministrinë e Mbrojtjes, përkatësisht Armatë, në 

detyrën sipas gradës së tij, përkatësisht vendit të punës.“. 

 

Neni 38 

Në nenin 110 paragrafi (1) pas fjalës “afat” shtohen 

fjalët: “dhe ushtar profesional në trajnimin themelor 

ushtarak”.  

 

Neni 39 

Në nenin 120 paragrafi (2) pas fjalës “pagesë” shtohet 

fjala “vetëm”. 

 

Neni 40 

Pas nenit 147 shtohet nen i ri 147-a, si vijon: 

“Neni 147-a 

Personali aktiv ushtarak dhe civil në shërbim në 

Armatë e realizon të drejtën e stazhit të sigurimit me 

kohëzgjatje të rritur, në pajtim me ligjin.“. 

 

Neni 41 

Në nenin 149 paragrafi (1) tabela ndryshohet si vijon: 

„ 

Grada  Pikët sipas gradës 

Gjeneral  855 

Gjeneralnënkolonel 795 

Gjeneralmajor 735 

Gjeneralbrigade 675 

Kolonel  605 

Nënkolonel  565 

Major  525 

Kapiten  495 

Toger  465 

Nëntoger  455 

Kryekapter   445 

Kapter  440 

Rreshter i vjetër i klasës I 430 

Rreshter i vjetër  423 

Rreshter i klasës I 410 

Rreshter  399 

Ushtar profesionist 397 

“ 

 

Neni 42 

Në nenin 150 paragrafi (1) tabela ndryshohet si vijon:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Neni 43 

Në nenin 156 paragrafi (1) pika 4) ndryshohet si vijon:  

“- për doktoraturë të shkencave në pajtim me nevojat e 

Armatës ose shkollë për mbrojtje nacionale....... 100 pikë.“ 
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Neni 44 

Në nenin 173, tabela ndryshohet si vijon: 

„ 

Grupi  Arsimi Pikët  

I I lartë / 240 SETK 300 

II Sipëror / 180 SETK 230 

III I mesëm 190 

IV Fillor 155 

“ 

 

Neni 45 

Në nenin 174 në paragrafin (1) tabela ndryshohet si 

vijon: 

„ 

Shkalla e arsimit Grupi i pikëve Pikët për detyrën 

Sipëror / 240 

SETK 

I 530 

II 440 

III 380 

IV 360 

I lartë / 180 SETK 
V 310 

VI 290 

I mesëm 

VII 270 

VIII 250 

IX 240 

X 220 

Fillor XI 170 

“ 

 

Neni 46 

Pas nenit 187 shtohet nen i ri 187-a si vijon: 

 

“Neni 187-a 

Personeli ushtarak në aftësim dhe përsosje profesionale 

për oficer ka të drejtën e kompensimit në para në shumë 

nga neto rroga e fundit mesatare në nivel të Republikës.“. 

 

Neni 47 

Në nenin 188 paragrafi (2) fjalët: “nëpunësit 

shtetërorë”, zëvendësohen me fjalët: “nëpunësit shtetërorë 

administrativë”.  

 

Neni 48 

Neni 192 ndryshohet si vijon: 

“(1) Personelit aktiv ushtarak dhe civil i cili ka 

themeluar marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar në 

Armatë, i paguhet kompensimi i shpenzimeve për sigurim 

të banesës.  

(2) Personeli ushtarak aktiv i cili ka themeluar 

marrëdhënie pune në kohë të caktuar në Armatë, të drejtën 

nga paragrafi (1) i këtij neni, mund ta realizojë pas 

mbushjes së katër viteve shërbimi në Armatë.  

(3) Lartësia e kompensimit të shpenzimeve për sigurim 

të banesës është në lartësinë e shpenzimeve për jetë të 

ndarë.  

(4) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, 

personat që tanimë e kanë siguruar çështjen e banesës me 

banesa që rrjedhin nga fondi i banesave të ish APJ-së, nuk 

e realizojnë të drejtën e kompensimit të shpenzimeve për 

sigurimin e banesës.   

(5) Kompensimi i shpenzimeve për jetë të ndarë dhe 

kompensimi i shpenzimeve për sigurim të banesës 

përjashtohen në mënyrë të ndërsjellë.“. 

 

Neni 49 

Nenet 193, 194, 195, 196, 196-а, 197, 197-а, 197-b, 

197-v, 197-g, 197-d, 197-gj, 198 dhe 198-а shlyhen. 

 

Neni 50 

Në nenin 199 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 

“Përfaqësues ushtarakë të Republikës së Maqedonisë së 

Veriut jashtë shtetit janë: atashe për mbrojtje, atashe 

ushtarakë dhe persona civilë dhe ushtarakë në shërbim në 

Armatë të dërguar në detyra në strukturat komanduese të 

NATO-s, përfaqësitë diplomatike të Republikës, komanda, 

shtabe  dhe njësi ushtarake të organizatave ndërkombëtare 

jashtë shtetit dhe në territorin e Republikë, në pajtim me 

aktin për sistematizim të Ministrisë së Mbrojtjes dhe aktin 

për formacion të Armatës.”. 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 

“Përfaqësuesit ushtarakë nga paragrafi (1) i këtij neni 

me aktvendim i  dërgon ministri i Mbrojtjes.”. 

 

Neni 51 

Neni 200 ndryshohet si vijon: 

“(1) Personelit ushtarak dhe civil që merr pjesë në 

operacione humanitare, operacione ndërkombëtare, në 

misione të NATO-s dhe operacione në zbatimin e të drejtës 

për vetëmbrojtje individuale apo kolektive, si dhe në 

operacione për menaxhim kolektiv dhe siguri kooperative, 

kontributet i përllogariten dhe paguhen në bazë të pagesës 

së përcaktuar me ditën e dërgimit.  

(2) Personeli ushtarak dhe civil nga paragrafi (1) i këtij 

neni, ka të drejtë për pagë e cila përllogaritet dhe paguhet 

në lartësi të pagës së fundit të përcaktuar para dërgimit dhe 

të drejtë kompensimi për pjesëmarrje në misionet dhe 

operacionet nga paragrafi (1) i këtij neni. 

(3) Lartësinë e kompensimit nga paragrafi (2) i këtij 

neni, e rregullon ministri i Mbrojtjes, në bazë të aktit, 

përgjegjësisë dhe rrezikut.”. 

 

Neni 52 

Në nenin 201 paragrafi (1) fjalët: “operacione paqësore 

jashtë territorit të Republikës”, zëvendësohen me fjalët: 

“operacione humanitare, operacione ndërkombëtare, në 

misione dhe operacione të NATO-s si dhe operacione të 

zbatimit të së drejtës për vetëmbrojtje individuale apo 

kolektive, si dhe në operacione për menaxhim të krizave 

dhe siguri kooperative.” 

  

Neni 53 

Neni 201-а ndryshohet si vijon:  

“Personeli ushtarak dhe civil që merr pjesë në 

operacione ndërkombëtare, në misione dhe operacione të 

NATO-s dhe operacione të zbatimit të së drejtës për 

vetëmbrojtje individuale apo kolektive, si dhe në 

operacione për menaxhim me kriza dhe siguri kooperative, 

që zgjasin gjashtë muaj ose më gjatë, pas kthimit ka të 

drejtë për mungesë nga puna me kompensim të pagës, në 

kohëzgjatje prej dhjetë ditë pune.”. 
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Neni 54 

Pas nenit 201-а titulli i Kapitullit XVI, ndryshohet si 

vijon:  

“XVI.  AFTËSIA SHËNDETËSORE DHE FIZIKE PËR 

SHËRBIM NË ARMATË”. 

 

Neni 55 

Në nenin 203 paragrafi (1) pas fjalës “ushtarak” 

shtohen fjalët: “dhe civil”. 

Pas paragrafit (3) shtohen katër paragrafë të rinj (4), 

(5), (6) dhe (7), si në vijim: 

“(4) Kundër konstatimit, vlerësimit dhe mendimit të 

komisionit mjekësor ushtarak mund të parashtrohet ankesë 

në afat prej tri ditësh nga dita e njoftimit për konstatimin, 

vlerësimin dhe mendimin, në Komisionin Mjekësor 

Ushtarak të Shkallës së Dytë të cilin e formon Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë së Veriut.  

(5) Komisioni Mjekësor Ushtarak i Shkallës së Dytë 

përbëhet nga kryetari, gjashtë anëtarë dhe zëvendës të tyre 

të cilët zgjidhen për periudhë prej katër vitesh.  Kryetari, 

anëtarët dhe zëvendësit zgjidhen nga përbërja e 

shëndetësisë terciare. 

(6) Mënyrën e punës së Komisionit Mjekësor Ushtarak 

të Shkallës së Dytë nga paragrafi (4) i këtij neni, e 

rregullon Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

(7) Vendimi i komisionit nga paragrafi (4) i këtij neni 

është përfundimtar.”. 

 

Neni 56 

Neni 204 ndryshohet si vijon: 

“(1) Kontrollin e aftësisë fizike të personave me 

shërbim në Armatë, e zbatojnë komisione në komandat dhe 

njësitë e Armatës në rang të batalionit dhe më lart, të 

formuara nga komandanti i njësisë. 

(2) Kontrollin për aftësi fizike për personelin aktiv 

ushtarak me detyrë në Ministrinë e Mbrojtjes dhe për 

pranim të personelit ushtarak me shërbim në Armatë, si 

dhe për mbikëqyrje të punës së komisioneve nga paragrafi 

(1) i këtij neni, i zbaton komision i formuar nga ministri i 

Mbrojtjes. 

(3) Mënyrën e punës së komisioneve nga paragrafët (1) 

dhe (2) të këtij neni, e përcakton ministri  i Mbrojtjes.”. 

 

Neni 57 

Pas nenit 218 shtohet nen i ri 218-а), si vijon:   

 

“Neni 218-а) 

(1) Personelit aktiv ushtarak dhe civil i pushon 

marrëdhënia e punës me fuqi të ligjit me realizimin e të 

drejtës për pension, me mbushje të stazhit për pension prej 

40 vitesh dhe 55 vitesh të mbushura të moshës. 

(2) Personeli aktiv ushtarak dhe civil që i plotëson 

kushtet nga paragrafi (1) i këtij neni, me deklaratë me 

shkrim në Ministri mund të kërkojë t’i vazhdohet kontrata 

për punësim më së shumti deri në pesë vite pas mbushjes 

së 40 viteve stazhi pensional, përkatësisht pasi të mbushë 

55 vite moshë. 

(3) Deklaratën me shkrim nga paragrafi (2) i këtij neni, 

personeli aktiv ushtarak dhe civil e jep një herë në nivel 

vjetor, më së shumti deri më 31 gusht të vitit rrjedhës, për 

vazhdim të kontratës për punë për vitin e ardhshëm. 

(4) Ministria e Mbrojtjes në afat prej tre muajsh nga 

parashtrimi i deklaratës, e në bazë të nevojës për shërbim, 

vendos nëse do ta vazhdojë kontratën për punë. 

(5) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, kur do 

të paraqiten ndryshime në aktin për formacion të Armatës, 

përkatësisht aktin për sistematizim të Ministrisë së 

Mbrojtjes që shkakton abrogim të njësisë, komandës, 

shtatmadhorisë apo pezullim të ndonjë vendi të 

formacionit, përkatësisht vendi pune, të njëjtit i pushon 

marrëdhënia e punës me realizimin e të drejtës për pension 

me 25 vite të plotësuara stazhi pensional, nga të cilat së 

paku 15 vite stazh pensional i realizuar me shërbim në 

Armatë. 

(6) Afati nga paragrafi (5) i këtij neni fillon të rrjedhë 

nga dita e fillimit të transformimit në pajtim me ndryshimet 

në aktin e formacionit të Armatës, përkatësisht aktin për 

sistematizim të Ministrisë së Mbrojtjes, në pajtim me 

planin e përcaktuar dinamik për transformim. 

(7) Pensioni në pajtim me këtë nen është në lartësi prej 

80% të neto pagës mesatare të cilin personeli aktiv 

ushtarak dhe civil e ka realizuar gjatë 10 viteve më të 

volitshme të stazhit për pensionim. 

(8) Mjetet për pagesë të pensionit nga paragrafi (7) i 

këtij neni, deri në mbushje të viteve të jetës për realizimin 

e të drejtës për pension të pleqërisë sipas dispozitave nga 

fusha e sigurimit pensional dhe invalidor, sigurohen nga 

buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes.”. 

 

Neni 58 

Në nenin 219 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të 

rinj (3) dhe (4), si në vijim:  

“(3) Në rast të ndërprerjes së marrëdhënies së punës 

nga neni 218 paragrafi (1) pika 9) të këtij ligji, kërkuesi 

është i obliguar të parashtrojë edhe deklaratë me shkrim me 

të cilën do të konfirmojë që nuk ka obligime të 

papërmbushura ndaj Ministrisë së Mbrojtjes që rezultojnë 

nga aftësimi dhe përsosja profesionale e financuar nga 

Ministria e  Mbrojtjes dhe e realizuar për nevojat e të 

njëjtës. 

(4) Nëse ekzistojnë obligime të papërmbushura të 

përcaktuara me kontratën për aftësim dhe përsosje 

profesionale, kërkuesi është i obliguar ta kthejë shumën e 

plotë në llogarinë e Ministrisë së Mbrojtjes para 

përfundimit të aktvendimit për ndërprerje të marrëdhënies 

së punës.”. 

 

Neni 59 

Neni 220 ndryshohet si vijon:  

“(1) Në raste nga neni 218-а) paragrafi (5) i këtij ligji, 

Ministria e Mbrojtjes është e obliguar që personelit aktiv 

ushtarak dhe civil t’i paguajë pagesë përcjellëse, 

përkatësisht kompensim të njëfishtë në lartësi të neto pagës 

për çdo tre vite stazhi pune në Ministri, shuma e të cilit nuk 

do të jetë më e lartë se dhjetë neto paga të punonjësit. 

(2) Baza për llogaritjen e pagesës përcjellëse nga 

paragrafi (1) i këtij neni, është neto paga mesatare e 

punëtorit e paguar në gjashtë muajt e fundit para 

ndërprerjes së marrëdhënies së punës.  

(3) Pagesa përcjellëse paguhet në ditën e ndërprerjes së 

marrëdhënies së punës.”. 
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Neni 60 

Neni 221 shlyhet. 

 

Neni 61 

Në Ligjin për shërbim në Armatën e Republikës së 

Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” numër  36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 

29/14, 33/15, 193/15 dhe 71/16 dhe “Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 101/19), në 

gjithë tekstin e ligjit, fjalët: “Republika e Maqedonisë” 

zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së 

Veriut”. 

 

Neni 62 

Në gjithë tekstin e ligjit, fjalët:  “personeli aktiv 

rezervë” zëvendësohen me fjalët:  “rezerva aktive”, ndërsa 

fjalët: “personel aktiv rezervë” zëvendësohen me fjalët:  

“rezervë aktive”.  

 

DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 

Neni 63 

(1) Dispozitat nga neni 48 i këtij ligji me të cilin 

ndryshohet neni 192 dhe neni 49 të këtij ligji me të cilin 

shlyhen nenet 193, 194, 195, 196, 196–а, 197, 197-а, 197–

b, 197–v, 197–g, 197–d, 197–gj, 198 dhe 198–а të Ligjit 

për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë 

(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër  

36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 

dhe 71/12 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut” numër 101/19), do të fillojnë të 

zbatohen nga 1 marsi 2020. 

(2) Procedurat për sigurim banesor të filluara deri në 

ditën e fillimit të zbatimit të dispozitës nga paragrafi (1) i 

këtij neni, do të përfundojnë në pajtim me Ligjin për 

shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër  36/10, 23/11, 

47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 dhe 71/12 dhe 

“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” 

numër 101/19).   

 

Neni 64 

(1) Dispozitat miratimi i të cilave është paraparë me 

këtë ligj do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga 

dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

(2) Aktet nënligjore të miratuara në bazë të Ligjit për 

shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër  36/10, 23/11, 

47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 dhe 71/16 dhe 

“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” 

numër 101/19), vazhdojnë të zbatohen deri në miratimin e 

dispozitave nga paragrafi (1) i këtij neni. 

 

Neni 65 

Procedurat për pranim të oficerëve, nënoficerëve dhe 

ushtarëve profesionalë për shërbim në Armatë të cilat kanë 

filluar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të 

zbatohen në pajtim me Ligjin për shërbim në Armatën e 

Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë” numër  36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 

29/14, 33/15, 193/15 dhe 71/16 dhe “Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 101/19).  

Neni 66 
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për shërbim në Armatën e Republikës së 
Maqedonisë.  

 
Neni 67 

Ky ligj hyn në fuqi  në ditën e tetë nga dita e botimit në 
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

260. 
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење 

и располагање со стварите во државна сопственост и со 
стварите во општинска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 
21/18 и „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република  Северна 
Македонија,  на седницата, одржана на 14 јануари 2020 го-
дина,  донесе 

                                                           
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-
ристењето на движните ствари, и тоа: 

 

Ред. 
Број 

Назив и опис на движните 
ствари 

Количина 

1 Душек со димензии  
90x190 см за кревет 

140 

2 Кревет на кат  со димензии 
96/196см 

70 

3 Гардеробен ормар со димензии 
во распон 200/60/250 см 

4 

4 Канцелариска фотеља со 
димензија 115/65 см 

40 

5 Канцелариско биро со димензии 
150/65/75 см 

10 

6 Работна маса со димензии 
80Х80/75см (+-3см) 

70 

7 Училишни клупи со димензии 
115/55 см 

40 

8 Работна фотеља со димензии 
60/40 см 

1 

9 Канцелариско биро со димензии 
180/80/75 см (+- 3см) 

1 

10 Конференциска  маса со 
димензии 300/140 см (+-3см) 

1 

11 Гардеробен ормар со димензии 
од 45/40/220 см 

36 

12 Гардеробен ормар со димензии 
од 35/45/220 см 

40 

13 Гардеробен ормар со димензии 
од 70/45/220 см 

60 

14 Подвижен фиокар со димензии 
50/40/60см (+-3см) 

11 

15 Канцелариско биро со димензии 
100/60/75 см (+- 3см) 

1 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Гости-

вар, за потребите на општинскиот ученички дом „Бран-

ко Станоевиќ“ Гостивар. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Гостивар, со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари 

од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10957/1-19   Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

261. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 

Владата на Република  Северна Македонија,  на седни-

цата одржана на 14 јануари 2020 година, донесе                                                                

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНОТО 

УЧИЛИШТЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И 

МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР  

ВЛАХОВ“ – СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-

ристењето на движните ствари, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Државното учи-

лиште за рехабилитација на деца и младинци со оште-

тен вид „Димитар Влахов“ – Скопје, а за потребите на 

ученичкиот дом. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со директорот на Државното училиште за рехаби-

литација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар 

Влахов“ – Скопје, со кој се уредуваат правата и об-

врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10958/1-19   Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

262. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 

Владата на Република  Северна Македонија,  на седни-

цата, одржана на 14 јануари 2020 година, донесе      

                                                           

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

СВЕТИ НИКОЛЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-

ристењето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Свети 

Николе, за потребите на СОУ „Кочо Рацин“ - Свети Николе. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Свети Николе, со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10961/1-19                                                       Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје                                                            Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

263. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на 

Република  Северна Македонија,  на седницата, одржана на 14 јануари 2020 година, донесе      

                                                           

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КУМАНОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Кума-

ново, за потребите на Јавна установа-општински уче-

нички дом „Професор Мијалковиќ“ - Куманово. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Куманово, со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари 

од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10963/1-19   Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

264. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 

Владата на Република  Северна Македонија,  на седни-

цата, одржана на 14 јануари 2020 година, донесе                                                                

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-

ристењето на движните ствари, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Град Скопје, за 

потребите на ученичкиот дом  при СМУГС „Д-р Панче 

Караѓозов“ Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уре-

дуваат правата и обврските за движните ствари од член 

1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10965/1-19   Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

265. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 

Владата на Република  Северна Македонија,  на седни-

цата, одржана на 14 јануари 2020 година,  донесе      

                                                           

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВЕН 

УЧЕНИЧКИ ДОМ „КРСТЕ П.МИСИРКОВ“   

КАВАДАРЦИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-

ристењето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Државен ученич-

ки дом „Крсте П. Мисирков“ Кавадарци. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со директорот на Државниот ученички дом „Крсте 

П. Мисирков“ Кавадарци, со кој се уредуваат правата и 

обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10966/1 -19   Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

266. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 14 јануари 2020 година, донесе      

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВЕН 

УЧЕНИЧКИ ДОМ „МИРКА ГИНОВА“ БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-

ристењето на движните ствари и тоа: 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Државен ученич-

ки дом „Мирка Гинова“ Битола. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со директорот на Државниот ученички дом „Мирка 

Гинова“ Битола, со кој се уредуваат правата и об-

врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10967/1-19   Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

267. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 14 јануари 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИ-

ОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА „ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ“  

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

  Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-

ристењето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Државниот учи-

лишен центар за образование и рехабилитација „Парте-

нија Зографски“ Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со директорот на Државниот училишен центар за 

образование и рехабилитација „Партенија Зографски“ 

Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 

движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10968/1-19   Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

268. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 

Република  Северна Македонија,  на седницата одржа-

на на 14 јануари 2020 година, донесе      

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНО-

ТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА „ИСКРА“ ШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-

ристењето на движните ствари и тоа: 

 

Реден 

број 

Назив и опис на движните 

ствари 
Kоличина 

1 
ДУШЕК со димензии 

90x200 см 
60 

2 
пластична трпезариска 

столица со димензија 45/45 см  
60 

          

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Државното сред-

но училиште за образование и рехабилитација „Искра“ 

Штип. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со директорот на Државното средно училиште за 

образование и рехабилитација „Искра“ Штип, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

Член 4 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10969/1-19   Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

269. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 

Владата на Република  Северна Македонија,  на седни-

цата одржана на 14 јануари 2020 година,  донесе      

                                                           

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  ГРАД СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-

ристењето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, за 

потребите на Јавната установа ученички дом на Град Скопје „Здравко Цветковски“ Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

  

Бр. 45-10970/1-19                                            Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје                                              Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

270. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на 

Република  Северна Македонија,  на седницата одржана на 14 јануари 2020 година,  донесе                                                                

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДСУ  

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА  И  ОБРАЗОВАНИЕ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари, и тоа: 
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 Стр. 46 - Бр. 14                                                                             20 јануари 2020 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на ДСУ за рехабили-

тација и образование „Св. Наум Охридски“ Скопје. 

    

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со директорот на ДСУ за рехабилитација и образо-

вание „Св.Наум Охридски“ Скопје, со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10971/1-19   Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

271. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 

Владата на Република  Северна Македонија,  на седни-

цата одржана на 14 јануари 2020 година,  донесе      

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КРИВА ПАЛАНКА 

 

Член 1 

 Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-

ристењето на движните ствари, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

 Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на Општина Кри-

ва Паланка, за потребите на општинскиот ученички 

дом „Боро Менков“ Крива Паланка. 

Член 3 

 Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Крива Паланка, со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-

ри од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

  

Бр. 45-10972/1-19   Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

272. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 

Владата на Република  Северна Македонија,  на седни-

цата одржана на 14 јануари 2020 година,  донесе      

                                                           

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

МАКЕДОНСКИ БРОД 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-

ристењето на движните ствари, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

 Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на Општина Ма-

кедонски Брод, за потребите на ученичкиот дом при 

СОУ „Св.Наум Охридски“ Македонски Брод. 
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Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Македонски Брод, 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10974/1-19   Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

273. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 14 јануари 2020 година, донесе                                                                

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ВЕЛЕС 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-

ристењето на движните ствари и тоа: 

 

Реден 

број 
Назив и опис на движните ствари Количина 

1 
Душек со димензии  

90x190 см за кревет 
240 

2 
Единечен кревет со димензии 

95/195 см (+3см) 
240 

3 
Работни столчиња со димензија 

45/45 см 
200 

4 
Училишни клупи со димензија 

200/65 см 
60 

5 
Работна маса со димензии 

80Х80/75 см (+3см) 
50 

6 
Сет по три столици со димензија 

45/45 см 
12 

7 
Полици за ѕид во спалните соби со 

димензии 80/25/2,5 см 
100 

8 
Канцелариска фотеља - со 

димензија 115/55 см 
5 

9 
Лежај (клик-клак) со димензии 

212/90/46 см 
1 

10 
Гардеробен ормар со димензии  од 

235/50/205 см 
38 

11 
Работни столчиња со димензија 

40/40 см 
4 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Велес, 

за потребите на општинскиот ученички дом „Лазар Ла-

заревски“ Велес. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Велес, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10976/1-19   Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

274. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 14 јануари 2020 година, донесе      

                                                           

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА  

СТРУГА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-

ристењето на движните ствари и тоа: 

 

Реден 

број 
Назив и опис на движните ствари Количина 

1 
Ормар со  димензии од 

86/45/210 см 
1 

2 
Работна маса со димензии 

80Х80/75см (+3см) 
39 

3 

Работни столчиња со димензии 

45/45 см (+3см), н=45+45 см 

(+3см) 

30 

4 
Единечен кревет со димензии  

96/196 см (+3см) 
100 

5 
Ормар над врата со димензии од 

100/52/60 см 
14 

6 
Ормар со димензии од 

88/52/260 см 
14 

7 
Ормар комбиниран со димензии 

од 86/52/260 см 
14 

8 
Полици за книги со димензии 

60/30/25см (+2см) 
115 
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9 
Полица за перална со димензии 

100/120/40 см (+2см) 

1 

10 
Канцелариско биро со димензии 

100/50/75 см (+- 3см) 
4 

11 
Канцелариско биро со димензии 

130/70/75 см (+- 3см) 
4 

12 
Подвижен фиокар со димензии 

45/40/60см (+3см) 
4 

13 
Канцелариска фотеља со 

димензија 115/65 см 
4 

14 
Тросед со димензии  

215 х 90 см (+3см) 
3 

15 
Фотеља со димензии 

110х90 см (+3см) 
6 

16 
Клупски маси со димензии 

80/60/45 см 
4 

17 
Метален oрмар со полици, со 

димензии 80/40/200 
1 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Струга, 

за потребите на ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ 

Струга. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Струга, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10978/1-19   Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

275. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 

Владата на Република  Северна Македонија,  на седни-

цата одржана на 14 јануари 2020 година,  донесе                                                                

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ОХРИД 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-

ристењето на движните ствари, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Охрид, 

за потребите на ОУТУ „Ванчо Питошески“ Охрид. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Охрид, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10980/1 -19   Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

276. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), 

Владата на Република  Северна Македонија,  на седни-

цата одржана на 14 јануари 2020 година,  донесе      
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-
ристењето на движните ствари, и тоа: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Стру-
мица, за потребите на СОУ со ученички дом „Димитар 
Влахов“ Струмица. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Струмица, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република  
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-10982/1 -19   Претседател на Владата 
14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

277. 
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 14 јануари 2020 година, донесе      

                                                           

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КРАТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-
ристењето на движните ствари и тоа: 

 
Реден 

број 

Назив и опис на движните ствари 
Kоличина 

1 
Душек со димензии  

90x190 см за кревет 
20 

2 
Единечен кревет со димензии 

95/195 см 
20 

3 
Работна маса со димензии 

80Х80/75 см 
10 

4 
Работни столчиња со димензија 

45/45 см 
40 

5 
Ормар со димензии од  

100/45/180 см 
15 

6 
Ормар со димензии од 

 100/40/100 см, со 2 крила 
15 

          

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Кра-

тово, за потребите на ученичкиот дом при СОУ „Мит-

ко Пенџуклиски“ Кратово. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Кратово, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10983/1-19   Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

278. 

Врз основа на член 49-д став (2) од Законот за Ца-

ринската управа (,,Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 

48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15, 

129/15, 23/16, 120/18 и 248/18), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 јану-

ари 2020 година,  донесе 

    

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП  ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЧНИТЕ 

ПРЕМИНИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се даваат во закуп објекти од траен 

карактер, во сопственост на Република Северна Маке-

донија, кои ги користи Царинската управа, лоцирани 

на граничните премини за патен сообраќај Блаце, Таба-

новце, Богородица, Меџитлија, Свети Наум и Блато и 

тоа: 
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Член 2 

(1) Давањето во закуп на објектите на граничните премини, ќе се изврши поединечно по пат на електрон-

ско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање со кој управува и оперира Министерство 

за финансии - Управа за имотно-правни работи на Република Северна Македонија.  

(2)  Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:  

(www.e-aukcii.finance.gov.mk)  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10993/1-19                                                Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје                                              Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

279. 

Врз основа на член 49-д став (2) од Законот за Царинската управа (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15, 

129/15, 23/16, 120/18 и 248/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 јануа-

ри 2020 година,  донесе 

    

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП  ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се даваат во закуп времени објекти, во сопственост на Република Северна Македонија, кои ги 

користи Царинската управа, лоцирани на граничните премини за патен сообраќај Табановце, Деве Баир, Ново 

Село и тоа: 
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Член 2 

(1) Давањето во закуп на објектите на граничните 

премини, ќе се изврши поединечно по пат на електрон-

ско јавно наддавање, преку електронскиот систем за 

јавно надавање со кој управува и оперира Министер-

ство за финансии - Управа за имотно-правни работи на 

Република Северна  Македонија.  

(2)  Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 

следната интернет-страница: (www.e-aukcii.finance.gov.mk).  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-11072/1-19   Претседател на Владата 

14 јануари 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

280. 

Врз основа на член 5 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за прометот на експлозивни 

материи („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 86/08) и член 8 од Законот за изменување и допол-

нување на Законот за заштита од експлозивни материи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

84/08), министерот за внатрешни работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА И ОДОБРЕНИЈАТА ЗА 

ПРЕВОЗ И НАБАВКА НА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на обрас-

ците на барањата и одобренијата за превоз и набавка на 

експлозивни материи („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 146/09), во член 3 во ставот (1) зборо-

вите: „бр. 1 и бр. 2“ се заменуваат со зборовите: „бр. 1, 

бр. 2 и бр. 2-а“. 

Во ставот (4) зборовите: „„Биро за јавна безбед-

ност“, „Централни полициски служби“,“ се бришат, а 

зборовите: „Одделение за оружје, експлозивни и опас-

ни материи“ се заменуваат со зборовите: „Сектор за 

оружје, експлозивни и опасни материи, агенции за 

обезбедување и детективска дејност“. 

Член 2 

Во член 4 во ставот (1) зборовите: „бр. 3 и бр. 4“ се 

заменуваат со зборовите: „бр. 3, бр. 4 и бр. 4-а“. 

Во ставот (4) зборовите: „„Биро за јавна безбед-

ност“, „Централни полициски служби“,“ се бришат, а 

зборовите: „Одделение за оружје, експлозивни и опас-

ни материи“ се заменуваат со зборовите: „Сектор за 

оружје, експлозивни и опасни материи, агенции за 

обезбедување и детективска дејност“. 

 

Член 3 

Во член 5 во ставот (1) зборовите: „бр. 5 и бр. 6“ се 

заменуваат со зборовите: „бр. 5, бр. 6 и бр. 6-а“. 

Во ставот (4) зборовите: „„Биро за јавна безбед-

ност“, „Централни полициски служби“,“ се бришат, а 

зборовите: „Одделение за оружје, експлозивни и опас-

ни материи“ се заменуваат со зборовите: „Сектор за 

оружје, експлозивни и опасни материи, агенции за 

обезбедување и детективска дејност“. 

 

Член 4 

Во член 6 во ставот (4) зборовите: „„Биро за јавна 

безбедност“, „Централни полициски служби“,“ се бри-

шат, а зборовите: „Одделение за оружје, експлозивни и 

опасни материи“ се заменуваат со зборовите: „Сектор 

за оружје, експлозивни и опасни материи, агенции за 

обезбедување и детективска дејност“. 

 

Член 5 

Низ целиот текст на правилникот зборовите: „Ре-

публика Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Ре-

публика Северна Македонија“. 

 

Член 6 

 Обрасците број 2, 4, 6 и 8 се заменуваат со нови 

Обрасци број 2, 4, 6 и 8, кои се дадени во прилог и се 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 7 

Обрасците број 2-а, 4-а и 6-а се дадени во прилог и 

се составен дел на овој правилник. 

 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 13.1.1-3912/1 Министер 

14 јануари 2020 година за внатрешни работи, 

Скопје Наќе Чулев, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

281. 

Врз основа на членот 30 став (7) од Законот за ви-

ното („Службен весник на Република Македонија” бр. 

50/2010, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 

39/16,172/16 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија” бр.235/19 ), министерот за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ПРОС-

ТОРИИТЕ И ОПРЕМАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО  

НА ВИНО 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови во поглед на просториите и опремата за производ-

ство на вино.  

 

Член 2 

(1) Производителите на вино треба да располагаат 

со посебни и соодветни простории за производство на 

вино и тоа за: 

- прием и преработка на грозјето и ширата; 

-  нега, доработка и чување на виното; 

- полнење и складирање на виното во шишиња или 

други садови; 

- вршење на основни хемиски анализи на виното.  

(2) Производителите кои произведуваат вино во ко-

личество помало од 300 хл годишно можат преработка-

та на грозјето и ширата и негата, доработката и чува-

њето на виното да ги вршат во иста просторија, докол-

ку се обезбедени услови за спречување на несакани 

влијанија меѓу процесите.  

(3) Производителите кои произведуваат вино во ко-

личество помало од 300 хл годишно не треба да имаат 

посебни простории за вршење на хемиски анализи на 

виното.  

 

Член 3 

(1) Просториите од член 2 на овој правилник треба 

да ги исполнуваат минималните хигиенско-технички 

услови и треба да се користат само за производство на 

вино. 

 (2) Просториите од член 2 на овој правилник треба 

да имаат стабилна и контролирана температура и влаж-

ност на воздухот, да бидат поврзани во функционална 

целина и да имаат постојан и стабилен доток на вода и 

електрична енергија.  

 

Член 4 

 (1) Производителите на вино треба да располагаат 

со опрема која е во склад со технологијата на произ-

водство на вино тоа за:  

а) прием и преработка на грозје и ширата:  

- најмалку базен за прием на грозјето;  

- гроздомелачка и  

- пумпа за прием и транспорт на гроздовата каша.  

б) производство, доработка, нега и чување на ви-

ното:  

- најмалку една вријалница;  

- цедилка;  

- садови за тивка ферментација и 

 - садови за стабилизација на виното.  

в) опрема за вршење на хемиски анализи на ширата 

и виното, односно за утврдување на содржината на ше-

ќер, алкохол, вкупни и испарливи киселини и слободен 

и вкупен СО2.  

(2) Производителите на вино кои имаат производ-

ство на вино помало од 300 хл годишно не треба да по-

седуваат посебна опрема за вршење на хемиски анали-

зи од став (1 ) точка в) од овој член. 

(3) Производителите на вино кои полнат вино во 

шишиња или други садови покрај опремата од став (1) 

од овој член треба да располагаат и со опрема и уреди 

за полнење на вино.  

(4) По осклучок од став (1) од овој член производи-

телите на вино - физички лица кои имаат производство 

на вино помало од 300 хл годишно треба да располага-

ат со следната опрема: 

- сад за прием и преработка на грозје и шира, 

- гроздомелачка, 

- сад за чување на виното и 

- садови за ферментација. 

 

Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за условите во поглед 

на просториите и опремата за производство на вино 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

144/10). 
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Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија”.  

 

Бр. 37-640/1 Министер за земјоделство, 

10 јануари 2020 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Трајан Димковски, с.р. 

__________ 

282. 

Врз oснова на член 30 став (10) од Законот за вино-

то („Службен весник на Република Македонија” бр. 

50/10, 53/11, 6/12 , 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 

172/16 и („Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија”  бр.235/19), министерот за земјоделство, шу-

марство и водостопанство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ВО РЕГИСТА-

РОТ И БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛИ НА ВИНО, ПОТРЕБНАТА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈА, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА  

И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ 

 

Член 1 

 Со овој правилник се пропишува начинот за прија-

вување во Регистарот и бришење од Регистарот на про-

изводители на вино, потребната документација како и 

формата, содржината и начинот на водење на Региста-

рот.  

 

Член 2 

Производителот на вино пријавувањето за упис во 

Регистарот на производители на вино (во натамошниот 

текст: Регистарот) го врши со барање на образец во А4 

формат на хартија во бела боја.  

Формата и содржината на образецот на барањето од 

став 1 од овој член се дадени во Прилог кој е составен 

дел на овој правилник.  

 

Член 3 

(1) Со пријавата од член 2 на овој правилник произ-

водителот на вино кој е правно лице до Министерство-

то за земјоделство, шумарство и водостопанство ги 

поднесува и следните документи:  

- извод за тековна состојба на правно лице издадена 

од Централниот Регистар на Република Северна Маке-

донија кој не може да биде постар од 30 дена;  

- доказ за сопственост или договор за користење/за-

куп на објектите и опремата кои се во сопственост на 

друго физичко или правно лице кое нема финансиски 

обврски за купено винско грозје во претходните го-

дини; 

- спецификација за расположлива опрема согласно 

Правилникот за поблиските услови во поглед на прос-

ториите и опремата за производство на вино; 

- известување за започнување со вршење на дејност 

издадено од Министерство за труд и социјална поли-

тика; - Државен инспекторат за труд; 

- решение за регистрирање во Регистарот на објекти 

и оператори со храна со шифра на дејност „11.02 - Про-

изводство на вино од грозје“, издадено од Агенцијата 

за храна и ветеринарство; 

- изјава од одговорното лице во правното лице дека 

нема финансиски обврски за купено винско грозје во 

претходните години;  

- изјава од одговорното лице во правното лице дека 

во претходната година производителот на вино не бил 

избришан од Регистарот поради неплаќање на финан-

сиските обврски за купено винско грозје; 

- образец М1 и М2 за стручното лице кое има зав-

ршено високо образование од областа на лозарството 

или винарството и кое е вработено во правното лице, 

односно договор за ангажирано лице со завршено висо-

ко образование од областа на лозарството или винар-

ството, доколку капацитетот за преработка и чување на 

виното не надминува 100. 000 литри годишно; 

- записник од Државниот инспекторат за земјодел-

ство за исполнување на условите согласно Правилни-

кот за поблиските услови во поглед на просториите и 

опремата за производство на вино, и  

- доказ за платени административни такси.  

(2) Документацијата од став (1) на овој член се дос-

тавува во оригинал или копија заверена на нотар.  

 

Член 4 

(1) Со пријавата од член 2 на овој правилник произ-

водителот на вино кој е физичко лице до Министер-

ството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги 

поднесува следните документи:  
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- доказ за сопственост или договор за користење/за-

куп на објектите и опремата кои се во сопственост на 

друго физичко или правно лице кое нема финансиски 

обврски за купено винско грозје во претходните го-

дини; 

 - спецификација за расположлива опрема согласно 

Правилникот за поблиските услови во поглед на прос-

ториите и опремата за производство на вино; 

- решение за регистрирање во Регистарот на објекти 

и оператори со храна со шифра на дејност „11.02 - Про-

изводство на вино од грозје“, издадено од Агенцијата 

за храна и ветеринарство; 

 -  доказ дека физичкото лице има завршено високо 

образование од областа на лозарството или винар-

ството, односно договор за ангажирано лице со зав-

ршено високо образование од областа на лозарството 

или винарството, односно доказ за завршено средно 

образование доколку капацитетот за преработка и чу-

вање на виното не надминува 50. 000 литри годишно; 

- записник од Државниот инспекторат за земјодел-

ство за исполнување на условите согласно Правилни-

кот за поблиските услови во поглед на просториите и 

опремата за производство на вино и  

- доказ за платени административни такси.  

(2) Документацијата од став (1) на овој член се дос-

тавува во оригинал или копија заверена на нотар.  

 

Член 5 

Заради ажурирање на евиденцијата на Регистарот, 

производителите на вино ги пријавуваат промените на 

податоците од член 7 на овој правилник во Министер-

ството за земјоделство, шумарство и водостопанство 

во рок од 30 дена од нивното настанување. 

 

Член 6 

(1) Регистарот се води во електронска форма во 

excel формат. 

(2) Регистарот се води во папки по азбучен ред на 

општини каде што се наоѓа седиштето/адресата на про-

изводителите на вино.  

 

Член 7 

Регистарот ги содржи следниве податоци:  

- назив/име на производителот на вино; 

- седиште/адреса на производителот на вино;  

- адреса на главниот преработувачки капацитет, до-

колку е различна од адресата на седиштето;  

- ЕМБС / ЕМБГ на производителот на вино; 

 - капацитет за прием и преработка на грозје (во то-

ни годишно);  

- капацитет за преработка и чување на вино (во лит-

ри годишно);  

- капацитет на опрема за пакување на виното во ши-

шиња (во број на шишиња на ден);  

- површина под сопствени лозови насади (во хек-

тари);  

- вкупна површина под лозови насади од постојани 

кооперанти (во хектари);  

- име и презиме на одговорното лице во правното 

лице, и 

 - вкупен број на вработени.  

 

Член 8 

Производителот на вино се брише од Регистарот 

доколку со записник од Државниот инспекторат за зем-

јоделство се утврди дека:  

- престанал да ги исполнува условите од членот 30 

став (1) од Законот за виното; 

 - не го доставил во пропишаниот рок извештајот од 

членот 30-a став (1) од Законот за виното и 

- го доставил извештајот од членот 30-a став (1) од 

Законот за виното со различна или невистинита сод-

ржина. 

 

Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за начинот на прија-

вување во Регистарот на производители на вино како и 

формата, содржината и начинот на водење на Региста-

рот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

60/13).  

 

Член 10 

 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија”.  

 

Бр. 37-642/1 Министер за земјоделство, 

10 јануари 2020 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Трајан Димковски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

283. 
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и 
член 14 од Правилникот за лиценци („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 
214/19), постапувајќи по Барањето за издавање на 
привремена лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-
127/19 од 4 ноември 2019 година на Друштвото за про-
изводство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ 
ДОО Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија на 
седницата одржана на 16 јануари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје му се издава 
привремена лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од хидроелектро-
централа „МХЕЦ Ехлоец со реф.бр.51“.  

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија е утврде-
на во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.  

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија согласно 
член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за 
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија, откако инвести-
торот од точка 1 на оваа Одлука ќе достави потребна 
документација со која овој енергетски објект ќе биде 
ставен во употреба.  

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 12-127/19  

16 јануари 2020 година       Заменик претседател, 
Скопје Куштрим Рамадани, с.р. 

 
Прилог 1 

 
ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

1. Назив и седиште на носителот на привремена 

лиценца 
Друштво за производство на електрична енергија 

МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје, со седиште на ул. Нико-
ла Парапунов бр.41 Скопје - Карпош, Република Се-
верна Македонија 

2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца 

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-409-2020 

 

4. Единствен матичен број:  6975690 

 

5. Единствен даночен број:  4057014526303 

 

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 

Енергетската дејност производство на електрична 

енергија, ќе се врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ 

Ехлоец со реф.бр.51“ со податоци наведени во Прилог 

2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца. 

  

7. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 

врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ехлоец со 

реф.бр.51“ во општина Кичево. 

 

8. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 

Носителот на привремената лиценца има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 

на електрична енергија заради исполнување на услови-

те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 

дејност производство на електрична енергија во сог-

ласност со Законот за енергетика и во согласност со 

Мрежните правила за дистрибуција на електрична 

енергија. 

 

9. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 

Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценца во врска со вршењето на 

енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 

електрична енергија, начинот и постапката за доставу-

вање на извештаи за финансиското работење и начинот 

на извршување на дејноста, како и начинот и поста-

пката за доставување на извештаи, информации и дру-

ги податоци потребни за следење на функционирањето 

на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 

лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-

ство на електрична енергија.  

__________ 

Прилог 2 

 

Податоци за хидроелектроцентрала 

 

1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Ехлоец 

со реф.бр.51“,  

2. Општи податоци: 

- година на почеток на градба: 2018 година 
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- година на завршување на градба: 2020 година 

3. податоци за турбина: 

- тип: хоризонтална Пелтон  

- нето пад: 190,89 m 

- номинален проток: 0,5 m3/s 

- број на вртежи: 750 rpm  

- максимална моќност: 844 kW 

4. податоци за генератор: 

- тип: Синхрон  

- производител: Marelli Motori, Италија 

- вратило: хоризонтално 

- работен напон: 0,4kV 

- фрекфенција: 50 Hz 

- број на вртежи: 750 rpm  

- номиналнa моќност: 940 kVA 

- фактор на моќност: 0.85 

- ниво на заштита: IP23 

- ладење: воздушно 

- класа на изолација: F 

5. податоци за трансформатор: 

- тип: енергетски трансформатор  

- производител: TESAR, Италија 

- работен напон: 0.4/10.5(21) kV/kV 

- моќност: 1000 kVA 

- фрекфенција: 50 Hz 

- напон на краток спој: 6% 

__________ 

284. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 

Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19), 

постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за 

вршење на енергетска дејност производство на елек-

трична енергија, УП1 бр. 12-141/19 од 27 ноември 2019 

година на Друштвото за производство, трговија и услу-

ги КОЈАКОНЕЈА ДООЕЛ Скопје, Регулаторната коми-

сија за енергетика и водни услуги на Република Север-

на Македонија на седницата одржана на 16 јануари 

2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

КОЈАКОНЕЈА ДООЕЛ Скопје му се издава лиценца за 

вршење на енергетска дејност производство на елек-

трична енергија од фотонапонска електроцентрала 

ФЕЦ “КОЈАКОНЕЈА СОЛАР”.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија е утврдена во Прилог 

1, којшто е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 12-141/19  

16 јануари 2020 година       Заменик претседател, 

Скопје Куштрим Рамадани, с.р. 

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за производство, трговија и услуги КОЈА-

КОНЕЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Качанички 

пат бр. 210 Визбегово, Бутел, Република Северна Ма-

кедонија 

 

2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата 

Производство на електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата: 16 јануари 

2020 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата: 16 јануари 

2055 година 

 

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-407-2020 

 

6. Единствен матичен број: 7175434 

 

7. Единствен даночен број: 4080017563155 

 

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-

понска електроцентрала ФЕЦ “КОЈАКОНЕЈА СОЛАР” 

со локација на кровна површина на објект на КП бр. 

1029/1, КО Визбегово, општина Бутел. 

 

9. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-

понска електроцентрала ФЕЦ “КОЈАКОНЕЈА СО-

ЛАР”, со технички карактеристики наведени во Прилог 

2, којшто е составен дел на оваа лиценца. 

 

10. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да:  
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- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика, 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-

гија до точката на прием во електродистрибутивниот 

систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-

ниот систем, операторот на пазарот на електрична 

енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-

тем, сите потребни податоци и информации кои се не-

опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-

ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 

на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 

електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

новите за одржување и планираната расположливост 

до операторот на електродистрибутивниот систем, во 

согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 

електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-

кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 

и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-

јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-

нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-

ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 

пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-

ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 

за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-

но правилниците и другите прописи кои ги донесува 

или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Северна Македонија врз 

основа на Законот за енергетика, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија, во целокупната докумен-

тација која што се однесува на вршењето на енергет-

ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-

ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Северна Македонија, а 

особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 

производство на електрична енергија, заштита на кон-

куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 

животната средина, животот и здравјето на луѓето и 

заштита при работа. 

 

11. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 

година да достави Годишен извештај за работењето, 

вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-

ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  

2) годишна завршна сметка со сите прилози, 

3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- извршување на мониторинг на работењето, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 

5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 

6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 

12. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-

ловните податоци и информации при вршењето на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија.  

 

13. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија, да доставу-

ва писмен извештај за движењето на сите параметри 

кои што го определуваат квалитетот на произведената 

електрична енергија во определен временски период. 

 

14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-

тем се врши во пресметковното мерно место на начин 

и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 

дистрибуција на електрична енергија. 
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15. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 

во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 

Правилникот за лиценци. 

 

16. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 

за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 

Прилог 2  

 

Податоци за фотонапонска електроцентрала 

 

1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

“КОЈАКОНЕЈА СОЛАР”, 

2. Вкупна инсталирана моќност на фотонапонска 

електроцентрала: 99,12 kW, 

3. општи податоци:  

- година на почеток на градба: 2019 година 

- година на завршеток на градба: 2019 година 

- година на почеток на работа: 2020 година  

- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 

4. податоци за опрема:  

- број на фотонапонски панели: 354 

- тип на фотонапонски панели: поликристални си-

лициум 

- производител на фотонапонски панели: 

SOLARWATT Vision 60p-280 

- номинални податоци на фотонапонски панели - 

моќност 280 WP 

- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  

- REFUsol 20K 20 kW – 3 парчиња, 20 000 Wp 

- REFUsol 40K 40 kW – 1 парче, 36 000 Wp 

5. годишно сончево зрачење на таа локација: 1.390 

kWh/m2 

6. очекувано производство на електрична енергија: 

131.000 kWh 

__________ 

285. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија бр.96/19) и член 13 од 

Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапу-

вајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење 

на енергетска дејност снабдување со електрична енер-

гија, УП1 бр.12-150/19 од 24 декември 2019 година на 

Друштвото со ограничена одговорност ФУТУРЕ 

ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС-

Косово-Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ 

ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Македонија, Тетово, 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија на седницата одржа-

на на 16 јануари 2020 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото со ограничена одговорност 

ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИ-

НАМИКС-Косово-Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ 

ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Македо-

нија, Тетово му се издава лиценца за вршење на енер-

гетската дејност снабдување со електрична енергија.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност снаб-

дување со електрична енергија е утврдена во Прилог 1, 

којшто е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 12-150/19  

16 јануари 2020 година       Заменик претседател, 

Скопје Куштрим Рамадани, с.р. 

   

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБ-

ДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво со ограничена одговорност ФУТУРЕ 

ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС-

Косово-Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ 

ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Македонија, Тетово 

со седиште на ул. Маршал Тито блок 54/лам.13 Тетово, 

Република Северна Македонија 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Снабдување со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата: 16 јануари 

2020 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата: 16 јануари 

2030 година 

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца: ЕЕ-

СНАБ-408-2020 

 

6. Единствен матичен број: 7198507 

 

7. Единствен даночен број: 4028017531731 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија.  
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Како снабдување со електрична енергија во смисла 

на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 

енергија од земјата и од странство, заради продажба на 

потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 

на електропреносниот или операторите на електродис-

трибутивните системи како и на други учесници на па-

зарот на електрична енергија согласно член 100 од  За-

конот за енергетика. 

 

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 

склучување на соодветни договори за купување и про-

дажба на електрична енергија  и договори за закупува-

ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

 

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата 

територија на Република Северна Македонија и стран-

ство. 

 

11. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори,  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-

жечките тарифи, правилата за пазар на електрична 

енергија, мрежните правила за пренос и мрежните пра-

вила за дистрибуција за електричната енергија која се 

обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, 

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 

за испорачаната електрична енергија по договорната 

цена како и надоместок за користење на пазарот на 

електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-

но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 

согласно членот 93 став (5) од Законот за енергетика, 

снабдувачот на електрична енергија на своите потро-

шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-

тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 

Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-

рошената активна и/или реактивна електрична енергија 

и за ангажираната електрична моќност, извршени од 

соодветниот оператор на системот, 

- работи во согласност со правилата за снабдување 

со електрична енергија и правилата за пазар на елек-

тричната енергија, 

- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во 

однос на сигурноста и обемот на снабдувањето, 

- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квали-

тет утврден во правилата за снабдување со електрична 

енергија, 

- обезбеди недискриминаторен третман на сите пот-

рошувачи, а особено за потрошувачите од оддалечени-

те подрачја, 

- ги објави на својата веб страница општите услови 

на своите договори за снабдување со електрична енер-

гија за малите потрошувачи и домаќинствата, 

- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и 

точни известувања за реалната потрошувачка и трошо-

ците за електрична енергија, за да можат да управуваат 

со својата потрошувачка, 

- овозможи промена на снабдувач на транспарентен 

и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошу-

вачот, во рок не подолг од три недели од денот кога 

потрошувачот доставил барање за снабдување до нови-

от снабдувач со електрична енергија, 

- обезбеди при секоја промена на снабдувач со 

електрична енергија, потрошувачот да добие конечно 

затворање на сметката во рок од шест недели од наста-

нувањето на промената на снабдувачот, 

- воспостави постапки за ефикасно решавање на 

приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена, 

вкпучувајќи можност и за вонсудско решавање на спо-

рови и обврска за враќање и/или компензација на сред-

ства кога е тоа оправдано, 

- ги плати набавените количини на електрична 

енергија, како и резервираниот капацитет и регулира-

ните услуги од операторот на електропреносниот сис-

тем и/или операторите на електродистрибутивните сис-

теми, 

- доставува до операторот на електропреносниот 

систем податоци за трансакциите и плановите за пот-

рошувачка на електрична енергија за своите потрошу-

вачи, неопходни за пресметка на дебалансите, 

- ги објавува општите статистички податоци пов-

рзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид 

заштитата на доверливоста, 

- ги плати набавените количини на електрична 

енергија, како и закупените капацитети и соодветните 

регулирани услуги од операторите на електропренос-

ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-

раторот на пазарот на електрична енергија, 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика 

и водни услуги на Република Северна Македонија, по 

нејзино барање и во определен рок, информации и из-

вештаи за своите трансакции и деловните активности 

што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-

риторијата на Република Северна Македонија, 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 

енергетска дејност снадбување со електрична енергија, 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-

циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-

муникација со потрошувачите, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-

кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 

и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-

јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-

нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-

ности кои ги извршува, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-

торната комисија за енергетика и водни удлуги на Ре-

публика Северна Македонија, во целокупната докумен-

тација која што се однесува на вршењето на енергет-

ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-

ласност со Правилникот за лиценци, 
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- ги почитува и да постапува согласно правилници-

те и другите прописи кои ги донесува или одобрува Ре-

гулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија врз основа на Законот 

за енергетика, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Северна Македонија, а 

особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 

производство на електрична енергија, заштита на кон-

куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 

животната средина, животот и здравјето на луѓето и 

заштита при работа. 

 

12. Обврска за доставување на годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 

година да достави годишен извештај за финансиското 

и деловното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1. набавена и продадена количина на електрична 

енергија во текот на годината, 

2. годишна завршна сметка со сите прилози, 

3. кадровска екипираност, обука и стручно усов-

ршување на вработените, 

4. обезбедување на услови за сигурно, континуира-

но и квалитетно вршење на дејноста. 

 

13. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-

ловните податоци и информации при вршењето на 

енергетската дејност снабдување со електрична енер-

гија.  

 

14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 

во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 

Правилникот за лиценци. 

 

15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 

за енергетика и Правилникот за лиценци.  

286. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и 

член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на 

РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019) 

и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки ма-

лопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива 

за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019 и 

212/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите 

(„Службен весник на РСМ“ бр.108/2019, 143/2019, 

225/2019 и 275/2019), Законот за данокот на додадена 

вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и 

„Службен весник на РСМ“ бр.98/2019, 124/2019 и 

275/2019), Законот за животната средина („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на 

утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот 

за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 

што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени 

деривати („Службен весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Ре-

гулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија, на седницата одржана на 

20.1.2020 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-

ДАЖНИ ЦЕНИ  НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И  

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 

 

Член 1 

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 68,00 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 70,00 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 61,00 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

 50,00 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС  

 

   37,885 (денари/килограм) 

 

(2) Трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 

формираат цените на одделни нафтени деривати и го-

рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-

врдени од став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени формирани 

согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо 

со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 

согласно овој член содржан е данокот на додадена 

вредност согласно Законот за данокот за додадена 

вредност. 
 

Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-

те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 

од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни 

цени, кои изнесуваат: 
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- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 28,353 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 30,106 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 29,651 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

 29,317 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   30,216 (денари/килограм) 

 

Член 3 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1 од оваа Одлука, содржан е  надоместок за тро-

шоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за 

Еуросупер БС-95,  Еуросупер БС-98 и за Еуродизел БС 

(Д-Е V) е во износ од 5,600 денари/литар, за Екстра 

лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,646 денари/литар, додека 

за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 де-

нар/килограм. 

 

Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1 

НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци 

од склад до бензински станици во износ од  0,75  де-

нари/литар за сите нафтени деривати. 

 

Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука содржан е надоместокот за 

финансирање на активностите во областа на животната 

средина кои согласно Законот за животната средина го 

плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 0,040 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС    0,050 (денари/килограм) 

 

Член 6 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни ре-

зерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот 

за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го 

плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз 

и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

 0,300 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС    0,740 (денари/килограм) 

Член 7 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 21,954 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 21,896 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 15,364 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

  6,320 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС     0,100 (денари/килограм) 

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 21.1.2020 го-

дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ и на веб-страницата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија. 

 

Бр. 02-168/1  

20 јануари 2020 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

287. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Северна Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 

33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 

97/10, 11/12, 145/12, 170/13,139/14 и 147/15 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 202/19),  

Министерството за труд и социјална политика  

 

О Б Ј А В У В А 

  

1. Стапката на трошоците на живот за месец декем-

ври 2019 година, во однос на месец ноември  2019 го-

дина, е повисока за 0,3 %.      

2. Правото на пораст на платите за месец декември 

2019 година, во однос на месец ноември  2019 година, 

за работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за ис-

плата на платите во Република Северна Македонија, 

изнесува 0,15 %. 

 

 Министер за труд 

 и социјална политика, 

 д-р Рашела Мизрахи, с.р. 



 Стр. 80 - Бр. 14                                                                             20 јануари 2020 
 

          

 

 www.slvesnik.com.mk                                                                                                       contact@slvesnik.com.mk 

 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 

  

  

  

 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

