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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1128. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Царинскиот закон, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 1 април 2011 година. 
 

        Бр. 07-1778/1                               Претседател 
 1 април 2011 година              на Република Македонија,                       
           Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

 
Член 1 

Во Царинскиот закон („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 39/2005, 4/2008, 48/10 и 158/-
10), во членот 7 ставот (3) се менува и гласи: 

„Против решение, што во управна постапка го до-
несува царинскиот орган, може да се изјави жалба во 
рок од осум дена од денот на доставувањето на реше-
нието, преку царинскиот орган до Министерството за 
финансии, по која одлучува министерот за финансии 
или од него овластено лице.“ 

Ставот (5) се менува и гласи: 
„По исклучок на ставот (4) на овој член, царински-

от орган ќе го одложи извршувањето на донесеното ре-
шение, целосно или делумно, сè до правосилноста на 
предметното решение, во случај кога има основани 
причини да верува дека оспореното решение не е во 
согласност со царинските прописи или дека би била 
предизвикана ненадоместлива штета на засегнатото ли-
це. Кога решението има за ефект наплата на увозни или 
извозни давачки, одложувањето на извршувањето на 
тоа решение може да се одобри само доколку давачк-
ите се обезбедени со поднесување на соодветна гаран-
ција.“  

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) Кога решението има за ефект наплата на увоз-

ни или извозни давачки, на износот на неплатени дава-
чки ќе се наплатува казнена камата согласно со членот 
244 став (1) точка б) на овој закон.“ 

 
Член 2 

Во членот 46-а ставот (1) се мeнува и гласи: 
„Стоката внесена во царинското подрачје на Репуб-

лика Македонија мора да биде опфатена со влезна зби-
рна декларација, со исклучок на стока транспортирана 
со средства за транспорт кои без запирање само пом-

инуваат преку територијалните води или воздушниот 
простор на царинското подрачје на Република Макед-
онија, како и стоката за која важат исклучоците од ста-
вот (4) алинеја 3 на овој член.“ 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„Со прописот од членот 257 на овој закон ќе се 

определат: 
- роковите до кога влезната збирна декларација ќе 

се поднесе пред стоката да биде внесена во царинското 
подрачје на Република Македонија, 

- исклучоците и отстапувањата од роковите од али-
нејата 1 на овој став и 

- условите според кои може да се изземе или при-
лагоди обврската за поднесување на влезната збирна 
декларација, во согласност со специфичните околности 
и за одредени видови на транспорт на стока, начин на 
транспорт и економски оператори и каде што меѓуна-
родните договори предвидуваат посебни безбедносни 
аранжмани.“ 

 
Член 3 

Во членот 46-б ставот (1) се менува и гласи: 
„Министерот за финансии со прописот од членот 72 

став (3) на овој закон ги пропишува збирот и форматот 
на податоците во влезната збирна декларација потреб-
ни за анализа на ризик и правилна примена на царинск-
ите контроли, пред сè, за цели на безбедност и сигур-
ност.“ 

Во ставот (3) зборовите: „Во случај на виша сила“ 
се заменуваат со зборовите: „Во исклучителни околно-
сти“. 

Во ставот (5) по зборот „Покрај“ се додаваат зборо-
вите: „обврската на“. 

Во ставот (6) зборовите: „На барање на лицата од 
ставовите (4) и (5) на овој член, царинскиот орган, 
може да одобри измена на“ се заменуваат со зборовите: 
„На лицето од ставовите (4) и (5) на овој член, на нег-
ово барање ќе му биде одобрено да измени“.  

Во ставот (6) точката в) се менува и гласи: 
„в) дозволил преместување на стоката.“ 
  

Член 4 
Во членот 46-в став (1) во првата реченица по збо-

рот „декларација“ се додаваат зборовите: „за стока за 
која била поднесена царинска декларација пред истек-
от на роковите од членот 46-а ставови (3) и (4) на овој 
закон“. 

Во втората реченица зборовите: „поднесената цари-
нската декларација мора да ги содржи најмалку подат-
оците од“ се заменуваат со зборовите: „царинската дек-
ларација мора да ги содржи најмалку податоците неоп-
ходни за“, а по зборовите: „статус на“  се додава зборот 
„влезна“. 

Во ставот (2) зборовите: „во форма различна“ се за-
менуваат со зборовите: „на начин различен“, а по збор-
овите: „применува на“ се додава зборот „влезната“. 

 
Член 5 

Во членот 50 став (1) втората реченица се менува и 
гласи: „Лицето кое ја става стоката на увид мора да се 
повика на влезна збирна декларација или на царинска 
декларација, претходно поднесена за таа стока.“ 

 
Член 6 

Во членот 59 ставот  (1) се менува и гласи: 
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„Кога стоката е опфатена со збирна декларација за 
привремено чување на стока во смисла на одредбите од 
членовите 60, 61, 62, 63 и 63-а на овој закон, формално-
стите потребни за одредување на царински дозволено-
то постапување или употреба на стоката мора да се из-
вршат во рок од 20 дена од денот на поднесувањето на 
збирната декларација за привремeно чување на стока.“ 

 
Член 7 

По членот 63 се додава нов член 63-а, кој гласи: 
 

„Член 63-а 
Начинот и постапката на привремено чување на ст-

ока и употреба на збирната декларација за привремено 
чување на стока се утврдуваат со прописот од членот 
257 на овој закон.“ 

 
Член 8 

Во членот 71 точка б) зборовите: „според прописи-
те и со одобрение на царински“ се заменуваат со зборо-
вите: „кога тоа е определено со прописот од членот 257 
на овој закон или кога тоа е одобрено од царинскиот“. 

 
Член 9 

Во членот 72 по ставот (3) се додава нов став (4), 
кој гласи: 

„(4) Кога царинската декларација се користи како 
влезна збирна декларација, во согласност со членот 46-
в став (1) на овој закон, таа декларација покрај пропи-
шаните податоци потребни за конкретната постапка, 
мора да ги содржи и податоците за влезна збирна дек-
ларација утврдени со прописот од ставот (3) на овој  
член.“ 

 
Член 10 

Во членот 90 став (1) бројот „243“ се заменува со б-
ројот „234-а“. 

 
Член 11 

Во членот 99 во воведната реченица зборот „Одо-
бренијата“ се заменува со зборовите: „Без оглед на пр-
имената на дополнителните посебни услови кои ја уре-
дуваат предметната постапка, oдобренијата“. 

 
Член 12 

Во членот 105 став (1) точката б) се менува и гласи:  
„б) домашна стока, во случаи и според услови опре-

делени во прописот од членот 257 на овој закон, со цел 
да се спречи стока која е опфатена со извозните мерки 
или која има корист од извозните мерки, да ги избегне 
или неоправдано искористи тие мерки;“. 

 
Член 13 

Во членот 106 став (1) зборовите: „одредишниот 
царински орган“ се заменуваат со зборовите: „одре-
дишната царинска испостава“. 

Во ставот (2) зборовите: „појдовниот царински ор-
ган“ се заменуваат со зборовите: „појдовната царинска 
испостава“, а зборовите: „одредишниот царински орга-
н“ се заменуваат со зборовите: „одредишната царинска 
испостава“. 

 
Член 14 

Во членот 109 ставови (1) точка а) и (2) зборовите: 
„одредишниот царински орган“ се заменуваат со збо-
ровите: „одредишната царинска испостава“. 

Член 15 
По членот 109 се додава нов член 109-а, кој гласи: 
 

„Член 109-а 
Поблиските правила за спроведување на транзитна-

та постапка, како и исклучоците од тие правила се 
утврдуваат со прописот од членот 257 на овој закон.“ 

 
Член 16 

Членот 192-а се менува и гласи: 
„(1) Стоката која се изнесува од царинското по-

драчје на Република Македонија, мора да биде опфате-
на со излезна збирна декларација, со исклучок на стока 
транспортирана со средства за транспорт кои без запи-
рање само поминуваат преку територијалните води или 
воздушениот простор на царинското подрачје на Ре-
публика Македонија,  како и стоката за која важат иск-
лучоците од ставот (2) алинеи 3 и 4 на овој член. 

(2) Со прописот од членот 257 на овој закон ќе се 
определат:  

- роковите до кога царинската декларација или из-
лезната збирна декларација ќе се поднесе во царинска-
та испостава на извоз пред стоката да се изнесе од ца-
ринското подрачје на  Република Македонија, 

- правилата за исклучоци и отстапувања од рокови-
те од алинејата 1 на овој став, 

- условите според кои може да сe изземе или прила-
годи обврската за поднесување на излезната збирна 
декларација и 

- случаите во кои и условите под кои за стоката која 
го напушта царинското подрачје на Република Македо-
нија не се поднесува царинска декларација, ниту излез-
на збирна декларација, во согласност со специфичните 
околности и за одредени видови на транспорт на стока,  
начин на транспорт и економски оператори и каде што 
меѓународните договори предвидуваат посебни безбед-
носни  аранжмани.“ 

 
Член 17 

Во членот 192-б став (1) зборовите: „таа се подне-
сува“ се заменуваат со зборовите: „таа  царинска декла-
рација се  поднесува“. 

Во ставот (4) зборовите: „во форма различна од“ се 
заменуваат со зборовите: „на начин различен од“. 

 
Член 18 

Во членот 192-в став (1) зборовите: „за што соглас-
но со царинските прописи е потребна царинска декла-
рација, таа се поднесува“ се заменуваат со зборовите: 
„за што е потребна царинска декларација, се поднесува 
излезна збирна декларација“. 

Во ставот (2) зборовите: „царинската декларација“ 
се заменуваат со зборовите: „излезната збирна деклара-
ција“. 

Во ставот (3) по зборовите: „податоците од“ се до-
дава зборот „излезна“. 

 
Член 19 

Во членот  192-г ставот (1) се менува и гласи: 
„Министерот за финансии со прописот од членот 72 

став (3) на овој закон ги пропишува збирот и форматот 
на податоците во излезната збирна декларација потреб-
ни за анализа на ризик и правилна примена на царин-
ските контроли, пред сè, за цели на безбедност и сигур-
ност.“ 
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Во ставот (3) зборовите: „виша сила“ се заменуваат 
со зборовите: „исклучителни околности“. 

Во ставот (4) точка а) зборот „изнело“ се заменува 
со зборот „изнесува“. 

Во ставот (5) зборовите: „На барање на лицата од 
ставот (4) на овој член, царинскиот орган може да одо-
бри измена на“ се заменуваат со зборовите: „На лицето 
од ставот (4) на овој член, на негово барање ќе му биде 
одобрено да измени“. 

Tочката в) се менува и гласи: 
„в) дозволил преместување на стоката;“. 
 

Член 20 
Во членот 194 став (1) точка 3 зборовите: „кои по-

времено се примаат од странство“ се заменуваат со 
зборовите: „испратени од странство од физички лица“. 

 
Член 21 

Во членот 196 став (1) на крајот на точката 14 по 
зборот „војните“ сврзникот „и“ се заменува со точка и 
запирка. 

Во точката 15 по зборот „предмети“ точката се за-
менува со сврзникот „и“ се додава нова точка 16, која 
гласи: 

„16) пратки со мала вредност испорачани од стран-
ство за примачи во земјата.“ 

 
Член 22 

Во членот 204 став (4) по зборовите: „државен орг-
ан“ се додаваат зборовите: „општина, градот Скопје 
или јавно правен субјект“.  

 
Член 23 

Членот 206 се менува и гласи: 
„(1) По барање  на  лицето  од  членот  204  став  (1)  

или  (3)  на  овој  закон, царинскиот орган одобрува 
поднесување на општа гаранција за покривање на  две  
или  повеќе  операции,  за  кои  настанал  или  може  да  
настане царински долг. 

(2) Одобрението од ставот (1) на овој член ќе се да-
ва само на лица кои ги исполнуваат следниве услови: 

а)  се регистрирани на царинското подрачје на Ре-
публика Македонија; 

б)  имаат историја на почитување на царинските и 
даночните барања и  

в) се редовни корисници на предметните царински 
постапки или се познати на царинскиот орган дека 
имаат капацитет да ги исполнат нивните обврски во 
однос на тие постапки. 

(3) Кога треба да се поднесе општа гаранција за ца-
рински долгови или други давачки и даноци кои можат 
да настанат или кога треба да се поднесе општа гаран-
ција за други давачки и даноци кои настанале, на лице-
то може да му се одобри да користи општа гаранција 
со намален износ или изземање од обврската за подне-
сување на гаранција под услов истиот да ги исполнува 
следниве критериуми: 

а) задоволителен систем за управување со комерци-
јална и каде што е соодветно, транспортна евиденција, 
која овозможува соодветни царински контроли и 

б)  докажана солвентност. 
(4) Начинот за утврдување на исполнетоста на кри-

териумите од ставот (3) на овој член, како и начинот и 
постапката за издавање на одобренијата од ставовите 
(2) и (3) на овој член ќе се уредат со прописот од чле-
нот 257 на овој закон.“  

Член 24 
Членот 208 се менува и гласи: 
„(1) Гаранција може да се поднесе во една од след-

ниве форми:  
а) готовински депозит или кој било инструмент ед-

накoв на готовински депозит, во денари; 
б)  преземање на обврска од страна на гарант или 
в) друга форма на гаранција која еднакво обезбеду-

ва дека износот на увозни или извозни давачки, кој од-
говара на царинскиот долг или кои било други трошо-
ци, ќе бидат платени. 

(2) Министерот за финансии поблиску ги пропишу-
ва формите на гаранции од ставот (1) на овој член и го 
определува начинот на нивната употреба.“ 

 
Член 25 

Членот 209 се брише.  
 

Член 26 
Во членот 210 став (1) зборовите: „Банката гарант“ 

се заменуваат со зборот „Гарантот“. 
Ставовите (2)  и (3) се менуваат и гласат: 
„(2) Гарантот мора да биде трето лице и мора да би-

де одобрен од страна на царинскиот орган. 
(3) Царинскиот орган може да го одбие гарантот 

или предложената форма на гаранција, кога смета дека 
гарантот или предложената форма на гаранција не го 
обезбедува плаќањето на царинскиот долг во пропиша-
ниот рок.“ 

 
Член 27 

Членот 211 се менува и гласи: 
„Лицето од кое се бара да поднесе гаранција има 

право да избере меѓу формите на гаранции предвидени 
во членот 208 на овој закон. Царинскиот орган може да 
одбие да ја прифати предложената форма на гаранција 
кога таа не обезбедува правилно спроведување на 
предметната царинска постапка. Истото ќе важи и за 
предложената гаранција. Царинскиот орган може да 
бара избраната форма на гаранција да се употребува за 
одреден временски период.“ 

 
Член 28 

Членот 212 се брише. 
 

Член 29 
Во членот 214 став (1) зборот „враќа“ се заменува 

со зборот „ослободува“.   
Во ставот (2) зборот „враќа“ се заменува со зборот 

„ослободува“, а зборот „странката“ се заменува со збо-
ровите: „засегнатото лице, освен доколку износот за 
кој станува збор не го оправдува таквото дејство“. 

 
Член 30 

Во членот 215 зборовите: „заради исполнување на 
обврски преземени од одредени меѓународни“ се заме-
нуваат со зборовите: „со цел да се земат предвид меѓу-
народните“. 

 
Член 31 

Во членот 220 став (1) во првата реченица по збо-
рот „пропишани“ се додаваат зборовите: „со прописите 
кои се на сила“. 
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Член 32 
Во членот 221 став (1) зборот „странката“ се заме-

нува со зборовите: „засегнатото лице ќе“. 
 

Член 33 
Во членот 223 зборот „соодветно“ се заменува со 

зборовите: „во соодветна мера“. 
 

Член 34 
Членот 228 се менува и гласи: 
„Кога со царинските прописи е предвиден повла-

стен тарифен третман на стока заради нејзиниот вид 
или крајна употреба или ослободување или целосно 
или делумно ослободување од увозни или извозни да-
вачки согласно со членовите 20, 95, 158 или од 193 до 
203 на овој закон, повластен тарифен третман, ослобо-
дување или целосно или делумно ослободување, исто 
така, се применува во случаите кога царинскиот долг 
настанал согласно со членовите 217 до 220, 225 или 
226 на овој закон, под услов однесувањето на засегна-
тото лице да не вклучува измамничко дејствување или 
очигледна небрежност и под услов да докаже дека дру-
гите услови за примена на повластен тарифен третман, 
ослободување или целосно или делумно ослободување 
се исполнети.“ 

 
Член 35 

Во членот 230 став (2) зборовите: „за стоката“ се заме-
нуваат со зборовите: „стоката е во ситуација во која“. 

Во ставот (4) зборот „пресметан“ се заменува со зб-
оровите: „евидентиран во сметководствената евиден-
ција на царинскиот орган“. 

 
Член 36 

Во членот 231 став (1) алинеја 2 зборовите: „за сто-
ката“ се заменуват со зборовите: „стоката е во ситуаци-
ја во која“. 

Во алинејата 3 точката на крајот од реченицата се 
брише, а по зборовите: „на овој став“ се додаваат збо-
ровите: „во рокот утврден согласно со прописот од 
членот 257 на овој закон“. 

 
Член 37 

Во Поглавјето 7 насловот на Главата 3 се менува и 
гласи: „Наплата на износот на царинскиот долг“ и се 
додава нов поднаслов кој гласи: „Дел 1. Евидентирање 
во сметководствена евиденција и известување на долж-
никот за износот на давачките“. 

 
Член 38 

Членот 233 се менува и гласи: 
„(1) Секој поединечен износ на увозни давачки или 

извозни давачки кои произлегуваат од царинскиот долг 
(во натамошниот текст: износ на давачки), царинскиот 
орган го пресметува веднаш штом дојде до потребните 
податоци и истиот веднаш го внесува во сметководс-
твената евиденција (евидентирање во сметководствена 
евиденција). 

(2) Одредбите од ставот (1) на овој член не се при-
менуват: 

а)  кога се воведени привремени антидампинг или 
компензаторни давачки; 

б) кога законски долгуваниот износ го надминува  
износот утврден врз основа на задолжителна информа-
ција или 

в) кога износот на давачки е помал од износот опре-
делен со прописот од членот 257 на овој закон. 

(3) Царинскиот орган нема да ги евидентира во сме-
тководствената евиденција износите на давачки, за кои 
не било возможно да се извести должникот во рокот 
определен со членот 235 став (4) на овој закон.“ 

 
Член 39 

Членот 234 се менува и гласи: 
„(1) Кога царинскиот долг настанал како резултат 

на прифаќање на царинска декларација за стока ставе-
на во царинска постапка, освен за постапка на привре-
мен увоз со делумно ослободување од плаќање на увоз-
ни давачки  или  заради секое друго дејствие кое има 
ист правен ефект како прифаќање на царинска деклара-
ција, износот кој соодветствува на тој царински долг се 
евидентира во сметководствената евиденција веднаш 
по пресметувањето, а најдоцна вториот ден од денот на 
пуштањето на стоката. 

(2) Под услов плаќањето да е обезбедено, вкупниот 
износ на давачките за сета стока пуштена на едно исто 
лице во рок определен од страна на царинскиот орган, 
а кој не може да биде подолг од 31 ден, може да се оп-
фати со еднократно евидентирање во сметководствена-
та евиденција на крајот на истекот на тој рок. Евиден-
тирањето во сметководствената евиденција мора да се 
спроведе најдоцна пет дена по истекот на одобрениот 
рок. 

(3) Кога е пропишано дека стоката може да се пу-
шти под услов да бидат исполнети одредени услови 
пропишани со прописите на Република Македонија 
кои го уредуваат или одредуваат износот на долгот или 
неговата наплата, евидентирањето во сметководствена-
та евиденција ќе се врши не подоцна од два дена од де-
нот во кој износот на царинскиот долг или обврската за 
плаќање на давачките кои резултираат од тој долг се 
определени или утврдени. 

(4) Доколку царинскиот долг се однесува на при-
времена антидампинг или компензаторна давачка, тие 
давачки ќе се евидентираат во сметководствената еви-
денција не подоцна од два месеца по објавувањето на 
прописот кој воведува дефинитивна антидампинг или 
компензаторна давачка во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

(5) Доколку царинскиот долг настанал под услови 
различни од наведените во ставовите (1) и (2) на овој 
член, износот на давачките ќе се евидентира во сметко-
водствената евиденција во рок од два дена од денот ко-
га царинскиот орган е во можност да: 

а)  го пресмета износот на давачките и 
б)  го утврди должникот.“ 
 

Член 40 
По членот 234 се додава нов член 234-а, кој гласи: 
 

„Член 234-a 
(1) Кога износот на давачки кој произлегува од ца-

ринскиот долг не е евидентиран во сметководствената 
евиденција согласно со членот 234 на овој закон или е 
евидентиран во сметководствената евиденција во по-
мал износ од законски долгуваниот, износот на давач-
ки кој треба да се наплати или кој преостанува да се 
наплати ќе се евидентира во сметководствената еви-
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денција во рок од два дена од денот кога царинскиот 
орган ќе ја осознае ситуацијата и ќе биде во можност 
да го пресмета законски долгуваниот износ и да го 
утврди должникот (дополнително евидентирање во 
сметководствената евиденција).  

(2) Освен во случаите кои се однесуваат на членот 
233 ставови (2) и (3) од овој закон, дополнително еви-
дентирање во сметководствената евиденција нема да се 
изврши кога: 

а) првичната одлука давачките да не се евидентира-
ат во сметководствената евиденција или да се евиден-
тираат во сметководствената евиденција во износ  по-
мал од законски долгуваниот износ, е донесена врз ос-
нова на одредби и акти  кои подоцна се поништени; 

б) законски долгуваниот износ на давачки не е еви-
дентиран во сметководствената евиденција поради гре-
шка сторена од царински орган, која грeшка не можела 
да биде разумно откриена од лицето одговорно за пла-
ќање и покрај неговото постапување со добра намера и 
во согласност со пропишаните одредби од прописите 
кои се на сила во однос на царинската декларација. Во 
однос на грешката и добрата намера и следново ќе се 
применува: 

- кога преференцијалниот статус на стоката е утвр-
ден врз основа на систем на административна сорабо-
тка со служби од друга земја, а издавањето на сертифи-
катот од тие служби се докаже дека е неправилно, 
претставува грешка која не можела разумно да се 
открие, 

- издавањето на неточен сертификат не претставува 
грешка кога сертификатот е издаден врз основа на не-
точно прикажани факти од страна на извозникот, освен 
ако е особено евидентно дека службите кои го издале 
сертификатот знаеле или морале да знаат дека стоката 
не ги задоволува пропишаните услови за добивање на 
преференцијален третман, 

- одговорното лице може да се повика на добра на-
мера кога може да докаже дека во вршењето на пред-
метната трговска операција се однесувал со должно 
внимание сите услови за преференцијален третман да 
бидат исполнети и 

- одговорното лице не може да се повика на добра 
намера ако во „Службен весник на Република Македо-
нија“ е објавено известување дека постои основ за сом-
невање дека повластената земја не го применува пра-
вилно системот на  преференцијали или 

в) кога износот на давачки е помал од износот опре-
делен со прописот од членот 257 на овој закон. 

(3)  Со цел да се спречи бесправно стекнување на 
финансиска добивка од страна на царинскиот должник, 
ќе се наплаќа компензаторна давачка, дополнително од 
износот на давачките кои се предмет на дополнително 
евидентирање во сметководствената евиденција. Оваа 
давачка ќе се пресметува на износот на неплатени да-
вачки, од денот кога царинскиот долг настанал, врз ос-
нова на членовите 216 до 220 или 224 до 226 на овој за-
кон, до денот на плаќањето. Компензаторната давачка 
од овој став ќе се пресметува со примена на референт-
ната каматна стапка од членот 240-б став (2) точка б) и 
член 244 став (1) точка б) на овој закон, зголемена за 
седум процентни поени. Компензаторната давачка од 
овој став ќе се наплаќа за сите давачки и даноци кои 
царинскиот орган ги наплаќа согласно  со овој или 
друг закон.“ 

Член 41 
Членот 235 се менува и гласи: 
„(1) Веднаш по извршеното евидентирање во сме-

тководствената евиденција, должникот се известува за 
износот на давачките во согласност со соодветните по-
стапки. 

(2) Кога износот на давачките кој треба да се плати 
е внесен во царинската декларација, царинскиот орган 
за износот не го известува должникот, согласно со ста-
вот (1) на овој член,  освен ако наведениот износ на да-
вачки од декларацијата не соодветствува со износот 
утврден од царинскиот орган.  

(3) При примена на ставот (2) од овој член, пушта-
њето на стоката од страна на царинскиот орган ќе биде 
еднакво на известување на должникот за износот на да-
вачките евидентиран во сметководствената евиденција. 
Меѓутоа, кога се применува членот 234 став (2) на овој 
закон, пуштањето на стоката нема да се смета за една-
кво на известување на должникот.   

(4) Известување на должникот за долгот нема да се 
спроведува по истекот на рокот од три години од денот 
на настанувањето на долгот. Овој рок се прекинува од 
моментот на поднесување на жалба се до моментот на 
траење на жалбената постапка спроведена во соглас-
ност со членот 7 став (3) на овој закон. 

(5) Кога царинскиот долг е последица на дејствие 
кое во моментот на извршување можело да резултира 
со кривична постапка должникот, под условите утврде-
ни со прописите кои се на сила, може да биде известен 
за износот на долгот и по истекот на рокот од три  го-
дини наведен во ставот (4) на овој член.“ 

 
Член 42 

По членот 235 се додава нов поднаслов кој гласи: 
„Дел 2. Временски рок и постапки за плаќање на изно-
сот на давачки“. 

 
Член 43 

Членот 236 се менува и гласи: 
„(1) Износот на давачките за кој се известени, сог-

ласно со членот 235 на овој закон должниците мора да 
го платат во следниве рокови: 

а) без оглед на примената на одредбите на членот 7 
став (5) од овој закон, ако лицето нема право на некоја 
од поволностите за плаќање наведени во членовите 238 
до 240-б на овој закон, плаќањето мора да се изврши во 
рок од десет дена од известувањето на должникот за 
долгуваниот износот на давачки.  

Во случај на збирно евидентирање во сметководс-
твената евиденција под условите определени во членот 
234 став (2) на овој закон, рокот за плаќање ќе биде 
определен така што нема да му овозможи на должни-
кот да добие подолг рок за плаќање од оној кој би му 
бил одобрен за одложено плаќање.   

Царинскиот орган на барање на должникот може да 
одобри продолжување на рокот за плаќање доколку из-
носот на давачките кои треба да се платат е резултат на 
постапка на дополнителна наплата. Ваквото продолжу-
вање на рокот, без оглед на примената на одредбите на 
членот 240-б на овој закон, нема да го надмине времето 
потребно на должникот за превземање на соодветни 
дејствија за исполнување на неговата  обврска или 
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б) ако лицето има право на некоја од поволностите 
за плаќање наведени во членовите 238, 239, 240, 240-а 
и 240-б на овој закон, плаќањето мора да се изврши не 
подоцна од истекот на рокот или роковите определени 
за тие поволности. 

(2) Со прописот од членот 257 на овој закон може 
да се определат случаите и условите во кои обврската 
на должникот за плаќање на давачките може да се од-
ложи и тоа: 

- кога е поднесено барање за простување на долгот 
согласно со членовите 250, 252 или 253 на овој закон, 

- кога стоките се привремено одземени со цел до-
полнително да се одземат согласно со членот 247 став 
(1) точка в) алинеја 2 или точка г) на овој закон или 

- кога царинскиот долг настанал согласно со членот 
218 на овој закон и кога се утврдени повеќе од еден 
должник.“ 

 
Член 44 

Членот 238 се менува и гласи: 
„Кога износот на давачките којшто треба да ги пла-

ти засегнатото лице се однесува на стока декларирана 
за царинска постапка која вклучува обврска за плаќање 
на таквите давачки, по барање на тоа лице, царинскиот 
орган ќе одобри одложување на плаќање на тој износ 
под условите пропишани во членовите 239 и 240 на 
овој закон.“ 

 
Член 45 

Членот 239 се менува и гласи: 
„Одобрувањето на одложување на плаќање е усло-

вено со поднесување на гаранција од барателот, соглас-
но со членот 208 на овој закон.“ 

 
Член 46 

Членот 240 се менува и гласи: 
„(1) Царинскиот орган ќе одлучи кој од следниве 

системи на одложено плаќање ќе се применува за сите 
одложени плаќања: 

а) одложено плаќање се одобрува за секој износ на 
давачки поединечно евидентирани во сметководствена-
та евиденција; 

б) одложено плаќање се одобрува за износите на да-
вачки кои се наплаќаат за сите стоки пуштени за едно 
исто лице во текот на календарска недела или 

в) одложено плаќање се одобрува за износите на да-
вачки кои се наплаќаат за сите стоки пуштени за едно 
исто лице во текот на календарскиот месец. 

Меѓутоа, царинскиот орган може да одлучи систе-
мот од точката а) на овој став и кој било од системите 
од точките б) и в) на овој став, да се применуваат пара-
лелно. 

(2) Временските рокови за одложено плаќање на из-
носите на давачки се следни:  

а) во системот од ставот (1) точка а) на овој член се-
кој износ на давачки внесени во сметководствената 
евиденција мора да се плати во рок од 30 дена од денот 
по датумот на кој износот на давачките бил евиденти-
ран во сметководствената евиденција; 

б) во системот од ставот (1) точка б) на овој член 
износите на давачките мора да се платат во петокот од 
четвртата недела по таа календарска недела и  

в) во системот од ставот (1) точка в) на овој член 
износите на давачките ќе се платат до шеснаесеттиот 
ден од месецот по тој календарски месец.“ 

Член 47 
По членот 240 се додаваат два нова члена 240-а и 

240-б, кои гласат: 
 

„Член 240-a 
(1) Одложување на плаќање нема да се одобри за 

износот на давачки кои, иако се однесуваат на стока 
ставена во постапка која вклучува обврска за плаќање 
на тие давачки, се евидентирани во сметководствената 
евиденција во согласност со важечките одредби за при-
фаќање на непотполна декларација, доколку декларан-
тот по истекот на пропишаниот рок не доставил пода-
тоци неопходни за конечно одредување на царинската 
вредност на стоката или не ги доставил податоците или 
документите кои недостасувале при прифаќањето на 
непотполната декларација. 

(2) Одложување на плаќање може да се одобри во 
случаите од ставот (1) на овој член кога износот на да-
вачки кој треба да се плати бил евидентиран во сметко-
водствената евиденција пред истекот на рокот од 30 де-
на од денот на евидентирањето во сметководствената 
евиденција на првобитно пресметаниот износ, или ако 
не бил евидентиран во сметководствената евиденција, 
од денот на прифаќање на декларацијата која се одне-
сува на предметната стока. Времетраењето на одложе-
ното плаќање одобрено под вакви околности не смее да 
трае подолго од денот на истекот на рокот кој согласно 
со членот 240 на овој закон е одобрен за првобитно 
утврдениот износ на давачки, или би бил одобрен до-
колку законски долгуваниот износ бил евидентиран во 
сметководствената евиденција кога предметната стока 
била декларирана.  

 
Член 240-б 

(1) Царинскиот орган може да му одобри на долж-
никот и други поволности за плаќање поинакви од од-
ложеното плаќање. 

(2) Одобрувањето на поволностите за плаќање од 
ставот (1) на овој член ќе:   

а) биде условено со поднесување на гаранција и  
б) резултира со наплата на камата на износот на да-

вачките во висина на референтната каматна стапка за 
пресметување на стапката на казнена камата утврдена 
од страна на Народната банка на Република Македони-
ја за соодветниот период, зголемена за пет процентни 
поени. 

(3) Видовите на поволностите за плаќање од ставот 
(1) на овој член ќе се уредат со прописот од членот 257 
на овој закон. 

(4)  Каматата од ставот (2) точка б) на овој член ќе 
се применува за сите давачки и даноци кои царинскиот 
орган ги наплаќа согласно со овој или друг закон.“ 

 
Член 48 

Членот 241 се менува и гласи: 
„Какви и да се поволностите за плаќање одобрени 

на должникот, должникот може да го плати целиот или 
дел од износот на давачките и пред да истече рокот кој 
му бил одобрен за плаќање.“ 

 
Член 49 

Членот 243 се брише.  
 

Член 50 
Членот 244 се менува и гласи: 
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„(1) Кога долгуваниот износ на давачки не е платен 
во пропишаниот рок: 

а) царинскиот орган ќе ги искористи сите можности 
кои му стојат на располагање согласно со прописите 
кои се на сила, вклучувајќи и присилна наплата за да се 
обезбеди плаќање на тој износ во согласност со Зако-
нот за даночна постапка.  

Со прописот од членот 257 на овој закон може да 
бидат усвоени посебни одредби кои ќе важат за гаран-
тите во рамките на транзитната постапка и 

б) на долгуваниот износ на давачки се наплатува 
казнена камата, од датумот на истекување на пропиша-
ниот рок сé до датумот на плаќање, во висина на рефе-
рентната каматна стапка за пресметување на стапката 
на казнена камата утврдена од страна на Народната 
банка на Република Македонија за соодветниот пери-
од, зголемена за седум процентни поени.  

(2) Извршен наслов при извршување, односно при-
силна наплата е:  

а)  извршна одлука на царинскиот орган; 
б)  царинска декларација и 
в) пресметка на увозни и други давачки во патнич-

киот промет на која е наведена клаузула на извршност. 
(3) Царинскиот орган може да се откаже од наплата 

на казнена камата кога: 
а) износот на казнената камата не го надминува из-

носот определен согласно со прописот од членот 257 
на овој закон или 

б) давачките ќе се платат пет дена по истекот на ро-
кот определен за нивната уплата. 

(4) Казнената камата од ставот (1) точка б) на овој 
член ќе се применува за сите давачки и даноци кои ца-
ринскиот органи ги наплаќа согласно со овој или друг 
закон.“ 

 
Член 51 

Членот 245 се менува и гласи: 
“Каматата од членот 240-б став (2) точка б), казне-

ната камата од членот 244 став (1) точка б) и компенза-
торната давачка од членот 234-а став (3) на овој закон, 
мора да се плати во рок од десет дена од денот на изве-
стувањето на должникот за износот на каматата или из-
носот на  компензаторната давачка.“ 

 
Член 52 

Во членот 246-а ставот (2) се менува и гласи: 
„Министерот за финансии ги пропишува постапки-

те за евидентирање во сметководствената евиденција 
на износот на давачките.“ 

 
Член 53 

Во членот 247 ставот (1) се менува и гласи: 
„Без оглед на одредбите кои се на сила во однос на 

застареноста на царински долг или ненаплата на такви-
от долг во случај на правно утврдена несолвентност на 
должникот, царинскиот долг се гаси: 

а)  со плаќање на износот на давачките; 
б)  со простување на износот на давачките; 
в) кога,  во однос на стоката декларирана за царин-

ска постапка која вклучува  обврска за плаќање на да-
вачки: 

- царинската декларација се поништува во соглас-
ност со членот 76 на овој закон и 

- стоката пред нејзиното пуштање е или привреме-
но одземена и истовремено или подоцна одземена, уни-
штена по налог на царинскиот орган, уништена или от-
стапена во согласност со членот 191 на овој закон, уни-
штена или неповратно загубена како резултат на видот 
и карактеристиките на стоката или непредвидливи 
околности или виша сила и 

г) кога стоката во однос на која настанал долг сог-
ласно со членот 217 на овој закон е привремено одзе-
мена и истовремено или подоцна е одземена.“ 

Во ставот (2) по зборовите: „случај на“ се додаваат 
зборовите: „привремено одземање и“. 

  
Член 54 

Во членот 249 став (1) точка б) зборот „пресметува-
њето“ се заменува со зборовите: „евидентирањето во 
сметководствената евиденција“. 

 
Член 55 

Во членот 250 став (1) зборовите: „пресметан спро-
тивно на членот 243“ се заменуваат со зборовите: „еви-
дентиран во сметководствената евиденција спротивно 
на членот 234-а став (2)“. 

Во ставот (2) зборот „пресметани“ се заменува со 
зборовите: „евидентирани во сметководствена евиден-
ција“, зборот „пресметан“ се заменува со зборовите: 
„евидентиран во сметководствена евиденција“, а зборо-
вите: „членот 243“ се заменуваат со зборовите: „членот 
234-а став (2)“. 

Во ставот (3) зборот „пресметувањето“ се заменува 
со зборовите: „евидентирањето во сметководствена 
евиденција“, а зборот „странката“ се заменува со збо-
ровите: „засегнатото лице“. 

Во ставот (5) зборот „странката“ се заменува со 
зборовите: „засегнатото лице“, а зборовите: „била 
спречена“ се заменуваат со зборовите: „било спрече-
но“. 

 
Член 56 

Во членот 251 зборот „странката“ се заменува со 
зборовите: „засегнатото лице“. 

 
Член 57 

Во членот 252 став (1) зборовите: „пресметани да-
вачки“ се заменуваат со зборовите: „давачки евиденти-
рани во сметководствената евиденција“. 

Во ставот (3) зборот „странката“ се заменува со 
зборовите: „засегнатото лице“, а зборовите: „царински 
дозволените“ се заменуваат со зборовите: „претходно 
наведените царински дозволени“. 

Во ставот (5) втората реченица се менува и гласи: 
„Царинските органи можат да одобрат овој рок да се 
надмине во соодветно оправдани исклучителни слу-
чаи.“ 

 
Член 58 

Во членот 253 став (1) алинеја 2 зборовите: „на 
странката не можат да и се“ се заменуваат со зборови-
те: „на засегнатото лице не можат да му се“, а зборови-
те: „се определуваат и поблиските услови“ се замену-
ваат со зборовите: „може да се определат и посебните 
услови“. 

Во ставот (2) по првата се додава нова реченица ко-
ја гласи: „Меѓутоа, царинските органи можат да одо-
брат овој рок да се надмине во соодветно оправдани 
исклучителни случаи.“ 
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Член 59 
Членот 255 се менува и гласи: 
„Враќањето од страна на надлежниот царински ор-

ган на увозните или извозните давачки или на камата 
или казнена камата наплатени за плаќањето на тие да-
вачки се врши без плаќање на камата од страна на ца-
ринскиот орган. Меѓутоа, камата се плаќа кога решени-
ето за одобрување на барањето за враќање не е спрове-
дено во рок од три месеци од денот на неговото доне-
сување. Износот на каматата ќе се утврди во соглас-
ност со членот 240-б став (2) точка б) на овој закон.“ 

 
Член 60 

Во членот 262 став  (1) зборот „три“ се заменува со 
зборот „пет“. 

Во ставот (2) зборот „пет“ се заменува со зборот 
„десет“. 

 
Член 61 

Во членот 264 став (1) точката 5 се менува и гласи: 
„не поднесе влезна збирна декларација или поднесе 

влезна збирна декларација по истекот на пропишаниот 
рок (член 46-а);“. 

По точката 39 се додава нова точка 40, која гласи: 
„40) не поднесе излезна збирна декларација или 

поднесе излезна збирна декларација по истекот на про-
пишанот рок (член 192-а).“  

 
Член 62 

Одредбите на членовите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 
50, 51, 55, 59, 60, 61 и 62 од овој закон ќе започнат да 
се применуваат од 1 јануари 2012 година. 

 
Член 63 

Во Законот за изменување и дополнување на Ца-
ринскиот закон („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 48/10), во членот 14 зборовите: „со влегу-
вањето во сила на прописот од членот 257 на овој за-
кон“ се заменуваат со зборовите: „од 1 јануари 2012 го-
дина“. 

 
Член 64 

Овој закон влегува во сила со  денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

DOGANOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin doganor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonise" numër 39/2005, 4/2008, 48/10 dhe 158/10), 
neni 7 paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 

"Kunder aktvendimit që në procedurë administrative e 
miraton organi doganor, mund të parashtrohet ankesë në 
afat prej tetë ditësh nga dita e dorëzimit të aktvendimit, ne-
permjet organit doganor në Ministrinë e Financave, për të 
cilen vendos ministri i Financave ose personi i autorizuar 
prej tij".  

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 
"Me përjashtim të paragrafit (4) të këtij neni, organi do-

ganor do ta prolongojë zbatimin e aktvendimit të miratuar 
teresisht ose pjesërisht, deri në plotfuqishmërinë e aktven-

dimit lëndor, në rast se ka shkaqe të bazuara që të besoje se 
aktvendimi i kontestueshëm nuk është në pajtim me rregul-
lat doganore ose do t'i shkaktohej dëm i pakompensueshem 
personit të prekur. Kur aktvendimi ka për efekt arkëtimin e 
detyrimeve të importit ose eksportit, prolongimi i zbatimit 
të aktvendimit mund të lejohet vetëm nese detyrimet janë 
siguruar me parashtrimin e garancisë perkatese."  

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon: 
"(6) Kur aktvendimi ka për efekt arkëtimin e detyrime-

ve të importit ose eksportit, në shumën e detyrimeve të pa-
paguara do të arkëtohet kamatë ndëshkuese në pajtim me 
nenin 244 paragrafi (1) pika b) të këtij ligji." 

 
Neni 2 

Në nenin 46-a paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Malli i futur në zonën doganore të  Republikën e Ma-

qedonise doemos duhet të përfshihet me deklaratën permb-
ledhese hyrëse, me përjashtim të mallit të transportuar me 
mjete transporti që pa ndalesë vetëm kalojnë nëpërmjet 
ujerave territoriale ose hapësirës ajrore të zonës doganore 
të Republikës së Maqedonisë, si dhe malli për të cilin vlej-
ne përjashtimet nga paragrafi (4) alineja 3 e këtij neni." 

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
"Me rregullën nga neni 257 i këtij ligji do të percakto-

hen: 
- afatet deri kur deklarata përmbledhëse hyrëse do të 

parashtrohet para se malli të futet në zonën doganore të Re-
publikes së Maqedonisë, 

- perjashtimet dhe shmangiet nga afatet nga alineja 1 e 
ketij paragrafi dhe  

- kushtet në të cilat mund të përjashtohet ose përshtatet 
obligimi për parashtrimin e deklaratës përmbledhëse hyre-
se, në pajtim me rrethanat specifike edhe për lloje të caktu-
ara të transportit të mallrave, mënyra e transportit dhe ope-
ratoret ekonomikë dhe ku marrëveshjet ndërkombëtare pa-
rashikojne aranzhmane të veçanta sigurie." 

 
Neni 3 

Neni 46-b paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Ministri i Financave me dispozitën nga neni 72 para-

grafi (3) i këtij ligji, i përcakton përmbledhjen dhe formatin 
e të dhënave në deklaratën përmbledhëse hyrëse të nevoj-
shme për analizë të rrezikut dhe kryerje të rregullt të kon-
trolleve doganore para së gjithash për qëllime të mbrojtjes 
dhe sigurisë." 

Në paragrafin (3) fjalët: "Në rast të fuqisë madhore" ze-
vendesohen me fjalët: "Në rrethana të jashtezakonshme". 

Në paragrafin (5) pas fjalës "Krahas" shtohen fjalet: 
"obligimit të". 

Në paragrafin (6) fjalët: "Me kërkesë të personave nga 
paragrafet (4) dhe (5) të këtij neni, organi doganor, mund 
të lejojë ndryshim të" zëvendësohen me fjalët: "Personit 
nga paragrafët (4) dhe (5) të këtij neni, me kërkesë të tij do 
t'i lejohet të ndryshojë".  

Në paragrafin (6) pika v) ndryshohet si vijon: 
"ka lejuar zhvendosje të mallit." 
  

Neni 4 
Në nenin 46-v paragrafi (1) në fjalinë e parë, pas fjale-

ve: "deklaratë përmbledhëse hyrëse" shtohen fjalët: "për m-
all për të cilin është parashtruar deklaratë doganore para 
kalimit të afateve nga neni 46-a paragrafët (3) dhe (4) të 
ketij ligji". 



5 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 44 - Стр. 13 

Në fjalinë e dytë fjalët: "deklarata e parashtruar doga-
nore doemos duhet t'i përmbajë së paku të dhëna nga" ze-
vendesohet me fjalët: "deklarata doganore doemos duhet t'i 
permbaje së paku të dhënat e domosdoshme për", kurse pas 
fjaleve: "status të deklaratës përmbledhëse" shtohet fjala 
"hyrese". 

Në paragrafin (2) fjalët: "në formë të ndryshme" zeven-
desohet me fjalët: "në mënyrë të ndryshme", kurse pas fja-
leve: "zbatohet në deklaratën përmbledhëse" shtohet fjala 
"hyrese". 

 
Neni 5 

Në nenin 50 paragrafi (1), fjalia e dytë ndryshohet si vi-
jon: "Personi që e paraqet mallin për inspektim doemos du-
het të thirret në deklaratën përmbledhëse hyrëse ose në 
deklaraten doganore, të parashtruar paraprakisht për atë 
mall." 

 
Neni 6 

Neni 59 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Kur malli është përfshirë me deklaratë përmbledhëse 

për ruajtje të përkohshme të mallit sipas dispozitave të ne-
neve 60, 61, 62, 63 dhe 63-а të këtij ligji, formalitetet e ne-
vojshme për përcaktimin e veprimit të lejuar doganor ose 
perdorimin e mallit, doemos duhet të kryhen në afat prej 20 
ditesh nga dita e parashtrimit të deklaratës përmbledhëse 
për ruajtje të përkohshme." 

 
Neni 7 

Pas nenit 63 shtohet nen  i ri 63-a, si vijon: 
 

"Neni 63-a 
Menyra dhe procedura e ruajtjes së përkohshme të mal-

lit dhe përdorimit të deklaratës përmbledhëse së për ruajtje 
të përkohshme të mallit, përcaktohen me rregullën nga neni 
257 i këtij ligji." 

 
Neni 8 

Në nenin  71 pika b), fjalët: "sipas rregullave dhe me 
leje të organit doganor" zëvendësohen me fjalët: "kur kjo 
eshte përcaktuar me rregullën nga neni 257 i këtij ligji ose 
kur kjo është e lejuar nga organi doganor". 

 
Neni 9 

Në nenin 72 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), 
si vijon: 

"(4) Kur deklarata doganore shfrytëzohet si deklaratë 
permbledhese hyrëse në pajtim me nenin 46-v paragrafi (1) i 
këtij ligji, ajo deklaratë  krahas të dhënave të përcaktuara të 
nevojshme për procedurën konkrete, doemos duhet t'i perm-
baje edhe të dhënat për deklaratën përmbledhëse hyrese, të 
përcaktuara me rregullën nga paragrafi (3) i këtij neni." 

 
Neni 10 

Në nenin 90 paragrafi (1) numri "243" zëvendësohet 
me numrin "234-a". 

 
Neni 11 

Në nenin 99 në fjalinë hyrëse fjala "Lejet" zevendeso-
het me fjalët: "Pa marrë parasysh zbatimin e kushteve të 
vecanta plotësuese që e rregullojnë procedurën lëndore, le-
jet". 

 
Neni 12 

Neni 105 paragrafi (1) pika b) ndryshohet si vijon:  

"b) mallit vendor, në raste dhe kushte të percaktuara në 
rregullen nga neni 257 i këtij ligji, me qëllim që të pengo-
het malli i cili është përfshirë me masat eksportuese ose që 
ka dobi nga masat eksportuese, t'i evitojë ose pa arsye t'i 
shfrytezoje ato masa;". 

 
Neni 13 

Në nenin 106 paragrafi (1) fjalët: "organi doganor i de-
stinacionit" zëvendësohen me fjalët: "pika doganore e de-
stinacionit". 

Në paragrafin (2) fjalët: "organi doganor i nisjes" ze-
vendesohen me fjalët "pika doganore e nisjes" ndërsa fja-
let: "organit doganor të destinacionit" zëvendësohen me 
fjalet: " pikës doganore të destinacionit ".    

 
Neni 14 

Në nenin 109 paragrafët (1) pika a) dhe (2) fjalët: "or-
gani doganor i destinacionit " zëvendësohen me fjalët: "pi-
ka doganore e destinacionit". 

 
Neni 15 

Pas nenit 109 shtohet nen i ri 109-a, si vijon: 
 

"Neni 109-a 
Rregullat më të përafërta për zbatimin e procedurës së 

transitimit, si dhe përjashtimet nga ato rregulla përcaktohen 
me rregullën nga neni 257 i këtij ligji." 

 
Neni 16 

Neni 192-a ndryshohet si vijon: 
"(1) Malli që nxirret nga zona doganore e Republikës 

së Maqedonisë doemos duhet të përfshihet me deklaratë 
permbledhese dalëse, me përjashtim të mallit të transportu-
ar me mjete transporti që pa ndalesë vetëm kalojnë ne-
permjet ujërave territoriale ose hapësirës ajrore të zonës 
doganore të Republikës së Maqedonisë, si dhe malli për të 
cilin vlejnë përjashtimet nga paragrafi (2) alinetë 3 dhe 4 të 
ketij neni. 

(2) Me rregullën nga neni 257 i këtij ligji do të perca-
ktohen:  

- afatet deri kur deklarata doganore ose deklarata 
permbledhese dalëse, do të parashtrohet në pikën doganore 
të eksportit, para se malli të nxirret nga zona doganore e 
Republikes së Maqedonisë, 

- rregullat për përjashtime dhe shmangie nga afatet nga 
alineja 1 e këtij paragrafi,  

- kushtet në të cilat mund të përjashtohet ose pershtatet 
obligimi për parashtrimin e deklaratës permbledhese dalëse 
dhe 

- rastet dhe kushtet në të cilat për mallin që e leshon zo-
nen doganore të Republikës së Maqedonisë, nuk parashtro-
het deklaratë doganore, as deklaratë përmbledhëse dalese, 
në pajtim me rrethanat specifike edhe për lloje të caktuara 
të transportit të mallrave, mënyra e transportit dhe operato-
ret ekonomikë dhe ku marrëveshjet ndërkombëtare parashi-
kojne aranzhmane të veçanta sigurie." 

 
Neni 17 

Në nenin 192-b paragrafi (1) fjalët: "ajo parashtrohet" 
zevendesohet me fjalët: "ajo deklaratë doganore parashtro-
het". 

Në paragrafin (4) fjalët: "në formë të ndryshme nga" 
zevendesohet me fjalët: " në mënyrë të ndryshme nga". 
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Neni 18 
Në nenin 192-v paragrafi (1) fjalët: "për çfarë në pajtim 

me rregullat doganore nevojitet deklaratë doganore, ajo pa-
rashtrohet" zëvendësohen me fjalët: "për çfarë nevojitet dekla-
rate doganore, paraqitet deklaratë përmbledhëse dalese". 

Në paragrafin (2) fjalët: "deklaratë doganore" zevende-
sohen me fjalët: "deklaratë përmbledhës dalëse". 

Në paragrafin (3) pas fjalëve: "të dhënat nga" shtohet 
fjala "dalëse". 

 
Neni 19 

Në nenin 192-g paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Ministri i Financave me rregullën nga neni 72 paragra-

fi (3) i këtij ligji i përcakton përmbledhjen dhe formatin e 
të dhënave në deklaratën përmbledhëse dalëse, të nevojsh-
me për analizë të rrezikut dhe kryerje të rregullt të kontrol-
leve doganore para së gjithash për qëllime të mbrojtjes dhe 
sigurise." 

Në paragrafin (3) fjalët: "fuqisë madhore" zevendeso-
hen me fjalët: "rrethanave të jashtëzakonshme". 

Në paragrafin (4) pika a) fjalët: "e ka nxjerrë" zevende-
sohen me fjalën "nxjerr". 

Në paragrafin (5) fjalët "Me kërkesë të personave nga 
paragrafi (4) i këtij neni, organi doganor mund të lejojë 
ndryshim të " zëvendësohen me fjalët: "Personit nga para-
grafi (4) i këtij neni, me kërkesë të tij do t'i lejohet të 
ndryshoje". 

Pika v) ndryshohet si vijon:   
"v) ka lejuar zhvendosje të mallit;". 
 

Neni 20 
Në nenin 194 paragrafi (1) pika 3 fjalët: "të cilët kohë 

pas kohe pranohen nga vende të jashtme" zëvendësohen 
me fjalët: "të dërguara nga vende të jashtme nga personat 
fizike". 

 
Neni 21 

Në nenin 196 paragrafi (1) në fund të pikës 14) pas fja-
les "luftërave" lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikepresje. 

Në pikën 15) pas fjalës "sende" pika zevendesohet me 
lidhezen "dhe", dhe shtohet pikë e re 16) si vijon: 

"16) dergesa me vlerë të vogël të dërguara nga jashtë 
për pranues në vend." 

 
Neni 22 

Në nenin 204 paragrafi (4) pas fjalëve: "organi shtete-
ror," shtohen fjalët: "komuna, qyteti i Shkupit ose subjekti 
juridik publik".  

 
Neni 23 

Neni 206 ndryshohet si vijon: 
"(1) Me kërkesë të personit nga neni 204 paragrafi (1) 

ose paragrafi (3) i këtij ligji, organi doganor lejon parash-
trim të garancisë së përgjithshme për mbulimin e dy ose 
më tepër operacioneve, për të cilat është krijuar apo mund 
të krijohet borxh doganor. 

(2) Leja nga paragrafi (1) i këtij neni, do t'u jepet vetëm 
personave të cilët i plotësojnë kushtet si vijojnë: 

a) janë të regjistruar në zonën doganore të Republikës 
së Maqedonisë; 

b) kanë histori të respektimit të kërkesave doganore 
dhe tatimore dhe  

v)janë shfrytëzues të rregullt të procedurave doganore 
lendore ose i janë të njohur organeve doganore se kanë ka-
pacitet t'i plotësojnë obligimet e tyre në lidhje me ato pro-
cedura. 

(3) Kur duhet të parashtrohet garanci e përgjithshme 
për borxhe doganore ose detyrime dhe tatime tjera, të cilat 
mund të krijohen ose kur duhet të parashtrohet garanci e 
pergjithshme për detyrime dhe tatime tjera të cilat janë kri-
juar, personit mund t'i lejohet që të shfrytëzojë garanci të 
pergjithshme me shumë të zvogëluar ose përjashtim nga 
obligimi për parashtrim të garancisë me kusht që ai t'i plo-
tesoje kriteret, si vijojnë: 

a) sistem të mjaftueshëm për menaxhim me evidencë 
komerciale dhe ku është adekuate evidencë transportuese, e 
cila mundëson kontrolle doganore përkatëse dhe 

b) solvencë të dëshmuar. 
(4) Menyra e përcaktimit të plotësimit të kritereve nga 

paragrafi (3) i këtij neni, si dhe mënyra dhe procedura për 
leshimin e lejeve nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, do 
të rregullohen me rregullën nga neni 257 i këtij ligji."  

 
Neni 24 

Neni 208 ndryshohet si vijon: 
"(1) Garancia mund të parashtrohet në njërën prej for-

mave në vijim:  
a) depozitë me para të gatshme ose çfarëdo qoftë in-

strumenti të barabartë me depozitën me para të gatshme, në 
denare; 

b) marrje të obligimit nga ana e garantit ose 
v)formë tjetër të garancisë, e cila në mënyrë të barabar-

te siguron se shuma e detyrimeve importuese ose eksportu-
ese, e cila i përgjigjet borxhit doganor ose çfarëdo qoftë 
shpenzimeve tjera, do të paguhen. 

(2) Ministri i Financave më afërsisht i përcakton format 
e garancive nga paragrafi (1) i këtij neni dhe e përcakton 
menyren e përdorimit të tyre." 

 
Neni 25 

Neni 209 shlyhet.  
 

Neni 26 
Në nenin 210 paragrafi (1) fjalët: "Banka garant" ze-

vendesohen me fjalën " Garanti". 
Paragrafet (2) dhe (3) ndryshohen si vijojnë: 
"(2) Garanti doemos duhet të jetë person i tretë dhe do-

emos duhet të lejohet nga organi doganor." 
"(3) Organi doganor mund ta refuzojë garantin ose for-

men e propozuar të garancisë, kur konsideron se garanti 
ose forma e propozuar e garancisë, nuk e siguron pagesën e 
borxhit doganor në afatin e përcaktuar." 

 
Neni 27 

Neni 211 ndryshohet si vijon: 
"Personi nga i cili kërkohet që të parashtrojë garanci, 

ka të drejtë që të zgjedhë ndërmjet formave të garancive të 
parapara në nenin 208 të këtij ligji. Organi doganor mund 
të refuzojë që ta pranojë formën e propozuar të garancisë 
kur ajo nuk siguron zbatim të drejtë të procedurës doganore 
lendore. Kjo do të vlejë edhe për garancinë e propozuar. 
Organi doganor mund të kërkojë që forma e zgjedhur e ga-
rancise të përdoret për periudhë të caktuar kohore." 

 
Neni 28 

Neni 212 shlyhet. 
 

Neni 29 
Në nenin 214 paragrafi (1) fjala "kthehet" zëvendësohet 

me fjalën "lirohet".   
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Në paragrafin (2) fjala "kthehet" zëvendësohet me fja-
len "lirohet", kurse fjala "palës" zëvendësohet me fjalet: 
"personit të prekur, përveç nëse shuma për të cilën behet 
fjale nuk e arsyeton veprimin e tillë". 

 
Neni 30 

Në nenin 215 fjalët: "për plotësimin e obligimeve të 
ndermarra nga konventa të caktuara ndërkombëtarë" ze-
vendesohen me fjalët: "me qëllim që të merren parasysh 
konventat e caktuara ndërkombëtare". 

 
Neni 31 

Në nenin 220 paragrafi (1) në fjalinë e parë pas fjalës 
"percaktuara" shtohen fjalët: "me dispozitat të cilat janë në 
fuqi". 

 
Neni 32 

Në nenin 221 paragrafi (1) fjala "pala" zevendesohen 
me fjalët: "personi përgjegjës do të" 

 
Neni 33 

Në nenin 223 fjalët: "në mënyrë përkatëse" zevendeso-
hen me fjalët: "në masë përkatëse". 

 
Neni 34 

Neni 228 ndryshohet si vijon: 
"Kur me rregullat doganore është paraparë trajtim i pri-

vilegjuar tarifor i mallit për shkak llojit të tij ose përdorimit 
perfundimtar ose lirim i tërësishëm ose i pjesshëm nga det-
yrimet importuese ose eksportuese në pajtim me nenet 20, 
95, 158 ose nga 193 deri në 203 të këtij ligji, trajtimi i pri-
vilegjuar tarifor, lirimi i tërësishëm ose i pjesshëm, gjit-
hashtu zbatohet në rastet kur borxhi doganor është krijuar 
në pajtim me nenet 217 deri në 220, 225 ose 226 të këtij 
ligji, me kusht që sjellja e personit të prekur të mos perfshi-
je veprim mashtrues ose pakujdesi evidente dhe me kusht 
që të dëshmojë se kushtet tjera për zbatimin e trajtimit të 
privilegjuar tarifor, lirimin ose lirimin e tërësishëm ose të 
pjesshem janë plotësuar." 

 
Neni 35 

Në nenin 230 paragrafi (2) fjalët: "për mallin" zevende-
sohen me fjalët: "malli është në gjendje në të cilën".  

Në paragrafin (4) fjala "llogaritur" zëvendësohet me 
fjalet: "evidentuar në evidencën e kontabilitetit të organit 
doganor". 

 
Neni 36 

Në nenin 231 paragrafi (1) alineja 2 fjalët: "për mallin" 
zevendesohen me fjalët: "malli është në gjendje në të ci-
len". 

Në alinenë 3, pika në fund të fjalisë shlyhet, kurse pas 
fjaleve "e këtij paragrafi", shtohen fjalët: "në afatin e per-
caktuar në pajtim me rregullën nga neni 257 i këtij ligji". 

 
Neni 37 

Në Kapitullin 7, titulli i Kreut 3 ndryshohet si vijon: 
"Arketimi i shumës së borxhit doganor", dhe shtohet nenti-
tull i ri si vijon: "Pjesa 1: Evidentimi në evidencën e konta-
bilitetit dhe njoftimi i debitorit për shumën e detyrimeve". 

 
Neni 38 

Neni 233 ndryshohet si vijon: 
"(1) Çdo shumë individuale e detyrimeve importuese 

ose eksportuese, të cilat dalin nga borxhi doganor (në tek-
stin e mëtejmë "shuma e detyrimeve"), organi  doganor e 

llogarite menjëherë pasi t'i marrë të dhënat e nevojshme 
dhe e fut menjëherë atë në evidencën e kontabilitetit (evi-
dentimi në evidencën e kontabilitetit).  

(2) Dispozitat nga paragrafi (1) i këtij neni nuk zbato-
hen: 

a) kur vendosen detyrime të përkohshme antidamping 
ose kompensuese;  

b) kur shuma e borxhit ligjor e tejkalon shumën e per-
caktuar në bazë të informatës së detyrueshme ose  

v) kur shuma e detyrimeve është më e vogël se shuma e 
percaktuar me rregullën nga neni 257 i këtij ligji. 

(3) Organi doganor nuk do t'i evidentojë në evidencën e 
kontabilitetit shumat e detyrimeve, për të cilat nuk ka qenë 
e mundur të njoftohet debitori në afatin e caktuar në nenin 
235 paragrafi (4) i këtij ligji." 

 
Neni 39 

Neni 234 ndryshohet si vijon: 
"(1) Kur borxhi doganor është krijuar si rezultat i prani-

mit të deklaratës doganore për mall të lëshuar në procedurë 
doganore, përveç për procedurë të importit të përkohshëm 
me lirim të pjesshëm nga pagesa e detyrimeve importuese 
ose për shkak të çdo veprimi tjetër që ka efekt të njëjtë juri-
dik si pranim i deklaratës doganore, shuma që përkon me 
atë borxh doganor evidentohet në evidencën e kontabilitetit 
menjehere pas llogaritjes, e më së voni në ditën e dytë nga 
dita e lëshimit të mallit. 

(2) Me kusht që pagesa të sigurohet, shuma e perg-
jithshme e detyrimeve për tërë mallin e lëshuar për një per-
son të njëjtë në afat të caktuar nga ana e organit doganor, e 
që nuk mund të jetë më i gjatë se 31 ditë, mund të perfshi-
het me evidentim të njëhershëm në evidencën e kontabilite-
tit në fund të kalimit të atij afati. Evidentimi në evidencën e 
kontabilitetit doemos duhet të realizohet më së voni pesë 
dite pas kalimit të afatit të caktuar. 

(3) Kur është përcaktuar se malli mund të lëshohet me 
kusht që të përmbushen kushte të caktuara të përcaktuara 
me rregullat e Republikës së Maqedonisë që e rregullojnë 
ose përcaktojnë shumën e borxhit ose arkëtimin e tij, evi-
dentimi në evidencën e kontabilitetit do të bëhet jo më vo-
ne se dy ditë nga dita në të cilën shuma e borxhit doganor 
ose obligimit për pagesë të detyrimeve që dalin nga ai 
borxh, janë përcaktuar ose konstatuar.  

(4) Nese borxhi doganor ka të bëjë me detyrim të per-
kohshem antidamping ose kompensues, ato detyrime do të 
evidentohen në evidencën e kontabilitetit jo më vonë se dy 
muaj pas shpalljes së rregullës që vendos detyrim definitiv 
antidamping ose kompensues në "Gazetën Zyrtare të Re-
publikes së Maqedonisë". 

(5) Nese borxhi doganor është krijuar në kushte të 
ndryshme nga ato të shënuara në paragrafët (1) dhe (2) të 
ketij neni, shuma e detyrimeve do të evidentohet në evi-
dencen e kontabilitetit në afat prej dy ditësh nga dita kur 
organi doganor, ka mundësi që: 

a) ta llogarisë shumën e detyrimeve dhe  
b) ta përcaktojë debitorin." 
 

Neni 40 
Pas nenit 234 shtohet nen i ri 234-a, si vijon: 
 

"Neni 234-a 
(1) Kur shuma e detyrimeve që dalin nga borxhi doga-

nor nuk është evidentuar në evidencën e kontabilitetit në 
pajtim me nenin 234 të këtij ligji ose është evidentuar në 
evidencen e kontabilitetit në shumë më të vogël nga borxhi 



Стр. 16 - Бр. 44 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 април 2011 
 

ligjor, shuma e detyrimeve që duhet të arkëtohet ose që 
mbetet të arkëtohet, do të evidentohet në evidencën e kon-
tabilitetit në afat prej dy ditësh nga dita kur organi doganor 
do ta kuptojë gjendjen dhe do të  ketë mundësi që ta lloga-
rise shumën e borxhit ligjor dhe ta përcaktoj debitorin (evi-
dentim plotësues në evidencën e kontabilitetit).  

(2) Pervec në rastet që kanë të bëjnë me nenin 233 pa-
ragrafet (2) dhe (3) të këtij ligji, evidentim plotësues në 
evidencen e kontabilitetit nuk do të kryhet, kur: 

a) vendimi i parë që detyrimet të mos evidentohen në 
evidencen e kontabilitetit ose të evidentohen në evidencën 
e kontabilitetit në shumë më të vogël se shuma e borxhit 
ligjor, është miratuar në batë të dispozitave dhe akteve që 
më vonë janë anuluar; 

b) shuma e borxhit ligjor të detyrimeve nuk është evi-
dentuar në evidencën e kontabilitetit për shkak të gabimit 
të bërë nga organi doganor, gabim që nuk ka mundur të 
zbulohet në mënyrë të arsyeshme nga personi përgjegjës 
për pagesë edhe krahas veprimit të tij me qëllim të mirë 
dhe në pajtim me dispozitat e përcaktuara nga rregullat që 
jane në fuqi në lidhje me deklaratën doganore. Në lidhje 
me gabimin dhe qëllimin e mirë do të zbatohet edhe: 

- kur statusi preferencial i mallit është përcaktuar në ba-
ze të sistemit të bashkëpunimit administrativ me shërbime 
të vendit tjetër, ndërsa lëshimi i certifikatës nga ato sherbi-
me dëshmohet se është i parregullt, paraqet gabim që mund 
të zbulohet në mënyrë të arsyeshme, 

- leshimi i certifikatës së pasaktë nuk paraqet gabim kur 
certifikata është lëshuar në bazë të fakteve të treguara të 
pasakta nga ana e eksportuesit, përveç nëse është posace-
risht evidente se shërbimet që e kanë lëshuar certifikatën e 
kane ditur ose është dashur doemos ta dinë se malli nuk i 
permbush kushtet e përcaktuara për marrjen e trajtimit pre-
ferencial, 

- personi përgjegjës mund të thirret në qëllim të mirë 
kur mund të dëshmojë se në kryerjen e operacionit tregtar 
lendor është sjellë me kujdes të domosdoshëm që të gjitha 
kushtet për trajtim preferencial të përmbushen dhe  

- personi përgjegjës nuk mund të thirret në qëllim të 
mire nëse në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedoni-
se" është shpallur njoftimi se ekziston bazë për dyshim se 
vendi i privilegjuar nuk e zbaton me rregull sistemin e pre-
ferencave ose  

v) kur shuma e detyrimeve është më e vogël se shuma e 
percaktuar me rregullën nga neni 257 i këtij ligji. 

(3) Me qëllim parandalimi të përfitimit të paligjshëm 
financiar nga debitori doganor, do të arkëtohet detyrim 
kompensues në mënyrë plotësuese nga shuma e detyrimeve 
që janë lëndë e evidentimit plotësues në evidencën e lloga-
ritarise. Ky detyrim do të llogaritet në shumën e detyrime-
ve të papaguara, nga dita kur krijohet borxhi doganor në 
baze të neneve216 deri 220 ose 224 deri 226 të këtij ligji, 
deri në ditën e pagesës. Detyrimi kompensues nga ky para-
graf do të llogaritet me zbatimin e shkallës referente ama-
tore nga neni 240-b paragrafi (2) pika b) dhe neni 244 para-
grafi (1) pika b) të këtij ligji, e zmadhuar për shtatë pika të 
perqindjes. Detyrimi kompensues nga ky paragraf do të ar-
ketohet për të gjitha detyrimet dhe tatimet të cilat i arkëton 
organi doganor në pajtim me këtë ligj apo me ligj tjetër." 

 
Neni 41 

Neni 235 ndryshohet si vijon: 
"(1) Menjehere pas evidentimit të kryer në evidencën e 

kontabilitetit, debitori njoftohet për shumën e detyrimeve 
në pajtim me procedurat përkatëse. 

(2) Kur shuma e detyrimeve që duhet të paguhet futet 
në deklaratën doganore, organi doganor për shumën nuk e 
njofton debitorin, në pajtim me  paragrafin (1) të këtij neni, 
pervec nëse shuma e shënuar e detyrimeve nga deklarata 
nuk përkon me shumën e përcaktuar nga organi doganor.  

(3) Gjate zbatimit të paragrafit (2) të këtij neni, lëshimi 
i mallit nga ana e organit doganor do të jetë i barabartë me 
njoftimin e debitorit për shumën e detyrimeve, të evidentu-
ar në evidencën e kontabilitetit. Megjithatë, kur zbatohet 
neni 234 paragrafi (2) i këtij ligji, lëshimi i mallit nuk do të 
konsiderohet i barabartë me njoftimin e debitorit.   

(4) Njoftimi i debitorit për borxhin nuk do të realizohet 
pas kalimit të afatit prej tri vjetësh nga dita e krijimit së 
borxhit. Ky afat ndërpritet nga momenti i parashtrimit të 
ankeses deri në momentin e kohëzgjatjes së procedurës së 
ankimimit të zbatuar në pajtim me nenin 7 paragrafi (3) i 
ketij ligji. 

(5) Kur borxhi doganor është pasojë e veprimit që në 
momentin e kryerjes ka mundur të rezultojë me procedurë 
penale, debitori në kushte të përcaktuara me rregullat që ja-
ne në fuqi, mund të njoftohet për shumën e borxhit edhe 
pas kalimit të afatit prej tri vjetësh të theksuar në paragra-
fin (4) të këtij neni."  

 
Neni 42 

Pas nenit 235 shtohet nëntitull i ri si vijon: "Pjesa 2: 
Afati kohor dhe procedurat për pagesë të shumës së detyri-
meve". 

 
Neni 43 

Neni 236 ndryshohet si vijon: 
"(1) Shumen e detyrimeve për të cilën janë njoftuar, në 

pajtim me nenin 235 të këtij ligji, debitorët doemos duhet 
ta paguajnë në afatet në vijim: 

a) pa marrë parasysh zbatimin e dispozitave të nenit 7 
paragrafi (5) i këtij ligji, nëse personi nuk ka të drejtë në 
ndonje prej volitshmërive për pagesë të shënuara në nenet 
238 deri në 240-b të këtij ligji, pagesa doemos duhet të be-
het në afat prej 10 ditësh nga njoftimi i debitorit për shu-
men e borxhit të detyrimeve. Në rast të evidentimit permb-
ledhes në evidencën e kontabilitetit në kushtet e percaktua-
ra në nenin 234 paragrafi (2) të këtij ligji, afati për pagesë 
do të caktohet në mënyrë që nuk do t'i mundësohet debito-
rit të fitojë afat më të gjatë nga ai, që i është miratuar për 
pagese të prolonguar.   

Organi doganor me kërkesë të debitorit mund të mira-
toje vazhdim të afatit për pagesë, nëse shuma e detyrimeve 
që duhet të paguhen është rezultat i procedurës së arkëtimit 
shtese. Vazhdimi i këtillë i afatit, pa marrë parasysh zbati-
min e dispozitave të nenit 240-b të këtij ligji, nuk do ta tej-
kaloje kohën e nevojshme për debitorin për ndërmarrjen e 
veprimeve përkatëse për plotësimin e obligimit të tij ose 

b) nëse personi ka të drejtë në ndonjë prej volitshmeri-
ve për pagesë të shënuara në nenet 238, 239, 240, 240-a 
dhe 240-b të këtij ligji, pagesa doemos duhet të bëhet jo më 
vone nga kalimi i afatit ose afateve të përcaktuara për ato 
privilegje. 

(2) Me rregullën nga neni 257 i këtij ligji mund të per-
caktohen rastet dhe kushtet në të cilat obligimi i debitorit 
për pagesë të detyrimeve mund të prolongohet, si në vijim: 

- kur është parashtruar kërkesë për falje të borxhit në 
pajtim me nenet 250, 252 ose 253 të këtij ligji, 

- kur mallrat janë konfiskuar përkohësisht me qellim që 
të konfiskohen në mënyrë plotësuese në pajtim me nenin 247 
paragrafi (1) pika v) alineja 2 ose pika g), të këtij ligji ose 
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- kur borxhi doganor është krijuar në pajtim me nenin 
218 të këtij ligji dhe kur janë konstatuar më shumë se një 
debitor." 

 
Neni 44 

Neni 238 ndryshohet si vijon: 
"Kur shuma e detyrimeve që duhet t'i paguajë personi i 

prekur ka të bëjë me mall të deklaruar për procedurë doga-
nore që përfshin obligim për pagesë të detyrimeve të atilla, 
me kërkesë të atij personi, organi doganor do të miratojë 
prolongim të pagesës së asaj shume në kushtet e percaktua-
ra në nenet 239 dhe 240 të këtij ligji." 

 
Neni 45 

Neni 239 ndryshohet si vijon: 
"Miratimi i prolongimit të pagesës është kushtëzuar me 

parashtrimin e garancisë nga kërkuesi, në pajtim me nenin 
208 të këtij ligji." 

 
Neni 46 

Neni 240 ndryshohet si vijon: 
"(1) Organi doganor do të vendosë se cili prej sisteme-

ve të pagesës së prolonguar si në vijim do të zbatohet për të 
gjitha pagesat e prolonguara: 

a) pagesa e prolonguar miratohet për çdo shumë të det-
yrimeve veç e veç të evidentuara në evidencën e kontabili-
tetit, 

b) pagesa e prolonguar miratohet për shumat e detyri-
meve që arkëtohen për të gjitha mallrat e lëshuara për një 
person të njëjtë gjatë javës kalendarike ose 

v) pagesa e prolonguar miratohet për shumat e detyri-
meve që arkëtohen për të gjitha mallrat e lëshuara për një 
person të njëjtë gjatë muajit kalendarik. 

Megjithate, organi doganor mund të vendosë që sistemi 
nga pika a) e këtij paragrafi dhe cilido qoftë prej sistemeve 
nga pikat b) dhe v) të këtij paragrafi, të zbatohen paralelisht. 

(2) Afatet kohore për pagesë të prolonguar të shumave 
të detyrimeve janë si në vijim:               

a) në sistemin nga paragrafi (1) pika a) e këtij neni, çdo 
shume e detyrimeve të futura në evidencën e kontabilitetit 
doemos duhet të paguhet në afat prej 30 ditësh, nga dita 
pas datës në të cilën shuma e detyrimeve është evidentuar 
në evidencën e kontabilitetit; 

b) në sistemin nga paragrafi (1) pika b) e këtij neni, 
shumat e detyrimeve doemos duhet të paguhen në ditën e 
premte të javës së katërt pas asaj jave kalendarike dhe  

v) në sistemin nga paragrafi (1) pika v) e këtij neni, 
shumat e detyrimeve do të paguhen deri në ditën e gjash-
tembedhjete të muajit pas atij muaji kalendarik." 

 
Neni 47 

Pas nenit 240 shtohen dy nene të reja 240-a dhe 240-b, 
si vijojnë: 

 
“Neni 240-a 

(1) Prolongimi i pagesës nuk do të lejohet për shumën e 
të dhënave të cilat, edhe pse kanë të bëjnë me mallin e vënë 
në procedurë që  përfshin obligim për pagesë të atyre det-
yrimeve, janë evidentuar në evidencën e kontabilitetit në 
pajtim me dispozitat valide për pranimin e deklaratës së pa 
plote, nëse deklaruesi pas kalimit të afatit të përcaktuar nuk 
ka dorëzuar të dhëna të domosdoshme për rregullimin per-
fundimtar të vlerës doganore të mallit ose nuk i ka dorezu-
ar të dhënat ose dokumentet që kanë munguar gjatë prani-
mit të deklaratës jo të plotë.  

(2) Prolongimi i pagesës mund të lejohet në rastet nga 
paragrafi (1) i këtij neni kur shuma e detyrimeve që duhet 
të paguhet është evidentuar në evidencën e kontabilitetit 
para kalimit të afatit prej 30 ditësh nga dita e evidentimit 
në evidencën e kontabilitetit të shumës fillestare të llogari-
tur, ose nëse nuk ka qenë e evidentuar në evidencën e kon-
tabilitetit, nga dita e pranimit të deklaratës që ka të bëjë me 
mallin lëndor. Kohëzgjatja e pagesës së prolonguar e lejuar 
në rrethana të këtilla nuk guxon të zgjasë më shumë nga di-
ta e kalimit të afatit i cili në pajtim me nenin 240 të këtij 
ligji, është lejuar për shumën fillestare të përcaktuar të det-
yrimeve, ose do të lejohej nëse shuma e borxhit ligjor nuk 
ka qenë e evidentuar në evidencën e kontabilitetit kur malli 
lendor është deklaruar.   

 
Neni 240-b 

(1) Organi doganor mund t’i miratojë debitorit edhe vo-
litshmeri tjera për pagesë të ndryshme nga pagesa e prolon-
guar.  

(2) Miratimi i volitshmërive për pagesë nga paragrafi 
(1) i këtij neni do të:   

a)  kushtëzohet me parashtrimin e garancisë dhe   
b) rezultojë me arkëtim të kamatës së shumës së detyri-

meve në lartësi të shkallës referente kamatore për llogarit-
jen e shkallës  së kamatës ndëshkuese të përcaktuar nga 
Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë, për periud-
hen përkatëse, të rritur për pesë pikë të përqindjes.  

(3) Llojet e volitshmërive për pagesë nga paragrafi (1) i 
ketij neni, do të rregullohen me rregullën nga neni 257 i 
ketij ligji.  

(4) Kamata nga paragrafi (2) pika b) e këtij neni do të 
zbatohet për të gjitha detyrimet dhe tatimet të cilat organi 
doganor i arkëton në pajtim me këtë ligj ose me ligj tjetër."  

 
Neni 48 

Neni 241 ndryshohet si vijon: 
"Cfaredo qofshin volitshmëritë për pagesë të miratuara 

debitorit, debitori mund ta paguajë tërë ose një pjesë të 
shumes së detyrimeve edhe para se të kalojë afati që i është 
miratuar për pagesë." 

 
Neni 49 

Neni 243 shlyhet.   
 

Neni 50 
Neni 244 ndryshohet si vijon: 
“(1) Kur shuma e borxhit të detyrimeve nuk është pa-

guar në afatin e përcaktuar:  
a) organi doganor do t’i shfrytëzojë të gjitha mundësitë 

që i ka në dispozicion në pajtim me rregullat që janë në fu-
qi, duke përfshirë edhe arkëtimin e detyrueshëm që të sigu-
rohet pagesa e asaj shume në pajtim me Ligjin për proce-
dure tatimore.   

Me rregullën nga nen 257 i këtij ligji, mund të mirato-
hen dispozita të veçanta të cilat do të vlejnë për garantët në 
kuader të procedurës së transitimit dhe  

b) për shumën e  borxhit të detyrimeve paguhet kamatë 
ndeshkuese, nga data e kalimit të afatit të përcaktuar deri 
në datën e pagesës, me lartësi të shkallës referente të kama-
tes për llogaritje të shkallës së kamatës ndëshkuese të per-
caktuar nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë 
për periudhën e caktuar, të rritur për shtatë pikë të perqind-
jes.   

(2) Titull përmbarues gjatë përmbarimit, përkatësisht 
pageses së detyrueshme është:   
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a) vendimi përmbarues i organit doganor; 
b) deklarata doganore dhe  
v) llogaritja e detyrimeve importuese dhe detyrimeve 

tjera në qarkullimin rrugor në të cilën është shënuar klau-
zola e përmbarimit.  

(3) Organi doganor mund të heqë dorë nga arkëtimi i 
kamates ndëshkuese kur:  

a) shuma e kamatës ndëshkuese nuk e tejkalon shumën 
e përcaktuar në pajtim me rregullën nga neni 257 i këtij lig-
ji ose  

b)  detyrimet do të paguhen pesë ditë para kalimit të 
afatit të përcaktuar për pagesën e tyre. 

(4) Kamata ndëshkuese nga paragrafi (1) pika b) e këtij 
neni do të zbatohet për të gjitha detyrimet dhe tatimet të ci-
lat organi doganor i arkëton në pajtim me këtë ligj ose me 
ligj tjetër."  

 
Neni 51 

Neni 245 ndryshohet si vijon: 
"Kamata nga neni 240-b paragrafi (2) pika b), kamata 

ndeshkuese nga neni 244 paragrafi (1) pika b) dhe detyrimi 
kompensues nga neni 234-a paragrafi (3) të këtij ligji, doe-
mos duhet të paguhen në afat prej dhjetë ditësh nga njofti-
mi i debitorit për shumën e kamatës ose shumën e detyri-
mit kompensues." 

 
Neni 52 

Neni 246-a paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  
“(2) Ministri i Financave i përcakton procedurat për evi-

dentim në evidencën e kontabilitetit të shumës së detyrimeve." 
 

Neni 53 
Neni 247 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Pa marrë parasysh dispozitat që janë në fuqi në lidhje 

me parashkrimin e borxhit doganor ose mosarkëtimin e 
borxhit të tillë në rast të josolvencës së konstatuar juridike 
të debitorit, borxhi doganor shlyhet: 

a) me pagesën e shumës së detyrimeve;  
b) me faljen e shumës së detyrimeve;  
v) kur, në lidhje me mallin e deklaruar për procedurën 

doganore që përfshin obligim për pagesën e detyrimeve:   
- deklarata doganore anulohet në pajtim me nenin 76 të 

ketij ligji dhe  
- malli para lëshimit të tij është:  ose i konfiskuar per-

kohesisht dhe i konfiskuar njëkohësisht ose më vonë, i asg-
jesuar me urdhër të organit doganor; i asgjësuar ose i les-
huar në pajtim me nenin 191 të këtij ligji; i asgjësuar ose i 
humbur në mënyrë të pakthyeshme si rezultat i llojit dhe 
karakteristikave të mallit ose rrethanave të paparashikuesh-
me apo fuqisë madhore dhe  

g) kur malli në lidhje me të cilin është krijuar borxhi në 
pajtim me nenin 127 të këtij ligji, është i konfiskuar perko-
hesisht dhe i konfiskuar njëkohësisht ose më vonë."  

Në paragrafin (2) pas fjalëve "në rast të" shtohen fjalet 
"konfiskimit të përkohshëm dhe". 

  
Neni 54 

Në nenin 249 paragrafi (1) pika b) fjala "llogaritja" ze-
vendesohet me fjalët: "evidentimi në evidencën e kontabili-
tetit". 

 
Neni 55 

Në nenin 250 paragrafi (1) fjalët: "i llogaritur në kun-
dershtim me nenin 243" zëvendësohen me fjalët: "i eviden-
tuar në evidencën e kontabilitetit në kundërshtim me nenin 
234-a paragrafi (2)".  

Në paragrafin (2) fjalët: "të llogaritura" zevendesohen 
me fjalët: "të evidentuara në evidencën e kontabilitetit", 
fjalet: "i llogaritur" zëvendësohet me fjalët: "i evidentuar 
në evidencën e kontabilitetit" ndërsa fjalët: "neni 243" ze-
vendesohen me fjalët: "neni 234-a paragrafi (2)". 

Në paragrafin (3) fjala "llogaritjen" zëvendësohet me fja-
let: "evidentimin në evidencën e kontabilitetit" ndersa fjala 
"palës" zëvendësohet me fjalët: "personit të interesuar". 

Në paragrafin (5) fjala "pala" zëvendësohet me fjalet: 
"personi i interesuar", ndërsa fjalët: "ka qenë e penguar" 
zevendesohen me fjalët: "ka qenë i penguar". 

 
Neni 56 

Në nenin 251  fjala "pala" zëvendësohet me fjalët: "per-
soni i prekur".  

 
Neni 57 

Në nenin 252 paragrafi 1 fjalët: "detyrimeve të llogari-
tura" zëvendësohen me fjalët: "detyrimeve të evidentuara 
në evidencën e kontabilitetit". 

Në paragrafin (3) fjala "palës" zëvendësohet me fjalet: 
"personit të prekur", ndërsa fjalët "të lejuara doganore" ze-
vendesohen me fjalët "doganore të theksuara të lejuara pa-
raprakisht". 

Në paragrafin (5) fjalia e dytë ndryshohet si vijon:  
"Organet doganore mund të lejojnë që ky afat të kapercehet 
në raste të veçanta të arsyeshme përkatëse". 

 
Neni 58 

Në nenin 253 paragrafi (1) alineja 2 fjalët: "palës nuk 
mund t'i" zëvendësohen me fjalët: "personit të prekur nuk 
mund t'i", ndërsa fjalët: "përcaktohen edhe kushtet më të 
peraferta" zëvendësohen me fjalët: "mund të përcaktohen 
edhe kushtet e veçanta". 

Në paragrafin (2) pas fjalisë së parë shtohet fjali e re si 
vijon:  

"Megjithate, organet doganore mund te lejojnë që ky afat 
të kapërcehet në raste të veçanta të arsyeshme perkatese". 

 
Neni 59 

Neni 255 ndryshohet si vijon:  
"Kthimi nga organi kompetent doganor i detyrimeve 

importuese ose eksportuese ose i kamatës ose kamatës 
ndeshkimore të arkëtuara për pagesën e atyre detyrimeve 
behet pa pagesën e kamatës nga organi doganor. Mirëpo, 
kamata paguhet kur aktvendimi për miratimin e kërkesës 
për kthim nuk është zbatuar në afat prej tre muajsh nga dita 
e miratimit të tij.  Shuma e kamatës do të përcaktohet në 
pajtim me nenin 240-b paragrafi (2) pika b) të këtij ligji. 

 
Neni 60 

Në nenin 262 paragrafi (1) fjala "tri" zëvendësohet me 
fjalen "pesë". 

Në paragrafin  (2) fjala "pesë" zëvendësohet me fjalen 
"dhjete". 

 
Neni 61 

Neni 264 paragrafi (1) pika 5 ndryshohet si vijon:  
"nuk parashtron deklaratë përmbledhëse hyrëse ose pa-

rashtron deklaratë përmbledhëse hyrëse pas kalimit të afatit 
të përcaktuar (neni 46-a);". 

Pas pikës 39 shtohet pikë e re 40, si vijon: 
"40) nuk parashtron deklaratë përmbledhëse dalëse ose 

parashtron deklaratë përmbledhëse dalëse pas kalimit të 
afatit të përcaktuar (neni 192-a)."  



5 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 44 - Стр. 19 

Neni 62 
Dispozitat e neneve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 
51, 55, 59, 60, 61 dhe 62 të këtij ligji do të fillojnë të zba-
tohen nga 1 janari 2012. 

 
Neni 63 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit doga-
nor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
48/10) në nenin 14 fjalët: "me hyrjen në fuqi të dispozitës 
nga neni 257 i këtij ligji" zëvendësohen me fjalët "nga 1 ja-
nari 2012". 

 
Neni 64 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyr-
tare të Republikës së Maqedonisë".  

__________ 
1129. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за супрвизија на осигурување, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 1 април 2011 година. 
 

        Бр. 07-1779/1                             Претседател 
 1 април 2011 година             на Република Македонија,                       
           Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА  
ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за супервизија на осигурување („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 27/2002, 
79/2007, 88/2008 и 67/10), во членот 15 по ставот (1) се 
додава нов став (2), кој гласи: 

„(2) Паричните средства на име акционерски капи-
тал на друштвото за осигурување не смеат да потекну-
ваат од заем и истите не смеат да бидат предмет на ка-
кви било други оптоварувања.“ 

Ставот (2) станува став (3).  
Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „став 

2“ се заменуваат со зборовите: „став (3)“. 
Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: „став 2 

и став 3“ се заменуваат со зборовите: „ставите (3) и 
(4)“. 

Ставот (5) станува став (6). 

Член 2 
По членот 21-а се додава нов член 21-б, кој гласи: 
 

„Член 21-б 
Одредбите од оваа глава соодветно се применуваат 

и на друштвата за застапување во осигурувањето, од-
носно осигурително брокерските друштва.“ 

 
Член 3 

Во членот 23 став (4) по  точката 7 се додава нова 
точка 8, која гласи: 

„8)  за кое Агенцијата со решение одбила да издаде 
согласност за вршење на функцијата член на орган на 
управување и тоа најмалку во период од една година 
по датумот на донесување на решението за одбивањето 
на барањето за добивање на согласност.“ 

 
Член 4 

Во членот 40 став  (1) точката 3 се менува и гласи: 
„3) друштвото за осигурување писмено ја извести 

Агенцијата за супервизија на осигурување дека ќе пре-
стане да врши работи на осигурување;“. 

 
Член 5 

Во членот 49 став (1) по точката 5 се додаваат две 
нови точки 6 и 7, кои гласат: 

„6) името на застапникот во осигурувањето, нази-
вот на друштвото за застапување во осигурувањето, 
односно осигурително брокерското друштво, доколку 
договорот за осигурување е склучен преку застапник, 
друштво за застапување односно осигурително брокер-
ско друштво; 

7) потребни дејствија кои треба да ги преземе осиг-
уреникот во случај на настанување на осигурениот слу-
чај во насока на реализација на оштетено побарување 
до друштвото за осигурување;“. 

Точката 6 станува точка 8. 
 

Член 6 
Во членот 50 став (1) по точката 1 се додава нова 

точка 2, која гласи: 
„2) назив, правен статус, седиште, адреса и контакт 

телефон на друштвото за застапување во осигурувањ-
ето или осигурително брокерското друштво, во случај 
кога договорот за осигурување е склучен преку друш-
тво за застапување во осигурувањето или осигурително 
брокерско друштво;“. 

Точките 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат точки 3, 4, 5, 6 и 7. 
По точката 7 која станува точка 8 се додаваaт три 

нови точки 9, 10 и 11, кои гласат: 
„ 9) начин на поднесување на оштетено побарување 

до друштвото за осигурување, а во случај кога догово-
рот за осигурување е склучен преку осигурително бр-
окерско друштво и известување на осигуреникот за не-
говата можност да побара помош од страна на осигури-
телно брокерското друштво во случај на настанување 
на осигурениот случај; 

10) начин на поднесување на приговор, односно 
жалба против работењето на друштвото за осигурув-
ање, друштвото за застапување во осигурувањето, одн-
осно осигурително брокерското друштво и начин на 
вонсудско решавање на спорови меѓу договорните стр-
ани и 

11) органот надлежен за супервизија врз работењ-
ето на друштвото за осигурување.“ 
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Член 7 
Во членот 51 став (1) точка 1 на крајот од реченица-

та се додаваат зборовите: „преку средствата за јавно 
информирање“. 

 
Член 8 

Во членот 70 став (2) зборовите: „годишната сме-
тка“ се заменуваат со зборовите: „финансиските изве-
штаи“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) На друштвата за осигурување не се применува 

членот 485 од Законот за трговските друштва што се 
однесува на општата задолжителна резерва.“ 

 
Член 9 

Во членот 73 став (2) точка 1 зборовите: „при што 
одделното вложување на друштвото за осигурување во 
една недвижност не може да биде поголемо од 10% од 
капиталот на друштвото“ се бришат. 

 
Член 10 

Во членот 77 се додава нов став (1), кој гласи: 
„(1) Гарантниот фонд го сочинуваат ставките кои 

влегуваат во пресметка на капиталот од членот 68 на 
овој закон.“ 

Ставот (1) станува став (2). 
Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „став 

1“ се заменуваат со зборовите: „став (2)“. 
Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „став 

2“ се заменуваат со зборовите:  „став (3)“. 
 

Член 11 
Во членот 87 ставот (5) се менува и гласи: 
„Покрај одредбите од ставот (4) на овој член, друш-

твото за осигурување  треба да ги прилагоди своите 
вложувања на средствата кои ја покриваат математич-
ката резерва со своите обврски кои произлегуваат од 
договорите за осигурување, чии износи зависат од про-
мените на девизниот курс на странските валути најмал-
ку до 80%.“ 

Член 12 
Во членот 88  ставот (1) се менува и гласи:  
„(1) Средствата кои ги покриваат техничките резер-

ви можат да бидат во форма на следниве вложувања: 
1) парични средства во благајна и средства на де-

ловните сметки на друштвата за осигурување (банкар-
ски сметки); 

2) депозити во банки кои имаат дозвола издадена од 
Народната банка на Република Македонија; 

3) хартии од вредност што ги издава Република Ма-
кедонија или Народната банка на Република Македо-
нија; 

4) обврзници и други должнички хартии од вред-
ност за кои гарантира Република Македонија; 

5) обврзници и други должнички хартии од вред-
ност што ги издаваат или за кои гарантираат единиците 
на локалната самоуправа на Република Македонија; 

6) обврзници и други должнички хартии од вред-
ност со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од 
вредност во Република Македонија; 

7) обврзници и други должнички хартии од вред-
ност со кои не се тргува на регулиран пазар на хартии 
од вредност, ако нивен издавач е правно лице со седи-
ште во Република Македонија; 

8) акции со кои не тргува на регулиран пазар на 
хартии од вредност во Република Македонија; 

9) акции со кои се тргува на регулиран пазар на 
хартии од вредност, ако нивен издавач е правно лице 
со седиште во Република Македонија; 

10) удели во трговски друштва во Република Маке-
донија; 

11) удели и акции на инвестициски фондови кои се 
регистрирани во Република Македонија; 

12) долгорочни обврзници и други долгорочни 
должнички хартии од вредност чиј издавач е земја 
членка на Европската унија или земја членка на ОЕЦД; 

13) долгорочни обврзници и други долгорочни хар-
тии од вредност чиј издавач е странски правен субјект 
од земја членка на Европската унија или земја членка 
на ОЕЦД; 

14) акции чиј издавач е странско акционерско 
друштво со кои се тргува на регулиран пазар на хартии 
од вредност во земјите членки на Европската унија или 
во  земјите членки на ОЕЦД;  

15) удели на инвестициски фондови со кои се тргува 
на регулиран пазар на хартии од вредност во земја член-
ка на Европската унија или земја членка на ОЕЦД и 

16) друг вид на вложување согласно со правилата 
на Агенцијата за супервизија на осигурување, под ус-
лов тоа да не е во спротивност со членот 89 став (2) на 
овој закон.“ 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) Друштвото за осигурување може да користи 

фјучерс договори, опции и други деривативни фина-
нсиски инструменти, доколку тие овозможуваат обезб-
едување од ризици настанати како резултат на флук-
туации на девизниот курс, каматните стапки и други 
видови на пазарни ризици. Друштвото за осигурување 
е должно да ја известува Агенцијата за супервизија на 
осигурување за употребата на деривативните инстру-
менти.“ 

 
Член 13 

Членот 89  се менува и гласи: 
„(1) Вложувањата во одделни видови на инструмен-

ти согласно со членот 88 став (1) од овој закон, подле-
жат на следниве ограничувања:  

1) најмногу 20% од средствата кои ги покриваат 
техничките резерви можат да се вложат во инструмен-
ти на странски издавач надвор од Република Македо-
нија; 

2) најмногу 3% од вредноста на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви можат да се вложат во 
инструментите од членот 88 став (1) точка 1 на овој за-
кон; 

3) најмногу 60% од вредноста на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви можат да се вложат во 
инструментите од членот 88 став (1) точка 2 на овој за-
кон; 

4) најмногу 80% од вредноста на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви можат да се вложат во 
инструменти наведени во членот 88 став (1) точки 3 и 4 
на овој закон; 

5) најмногу 10% од вредноста на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви можат да се вложат во 
инструменти наведени во членот 88 став (1) точка 5 на 
овој закон; 
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6) најмногу 35% од вредноста на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви можат да се вложат во 
инструментите наведени во членот 88 став (1) точка 6 
на овој закон, при што вложувањата кај ист издавач не 
смеат да надминат 5; 

7) најмногу 5% од вредноста на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви можат да се вложат во 
инструментите наведени во членот 88 став (1) точка 7 
на овој закон, при што вложувањата кај ист издавач не 
смеат да надминат 1%; 

8) најмногу 25% од вредноста на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви можат да се вложат во 
инструментите наведени во членот 88 став (1) точка 8 
на овој закон, при што вложувањата кај ист издавач не 
смеат да надминат 5%; 

9) најмногу 5% од вредноста на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви можат да се вложат во 
инструментите наведени во членот 88 став (1) точки 9 
и 10 на овој закон, при што вложувањата кај ист изда-
вач не смеат да надминат 1% и 

10) најмногу 20% од вредноста на средствата кои ги 
покриваат техничките резерви можат да се вложат во 
инструментите наведени во членот 88 став (1) точка 11 
на овој закон. 

(2) Средствата кои ги покриваат техничките резер-
ви не смеат да се вложуваат во: 

 1) инструменти со кои не може правно да се распо-
лага (кои не може законски да се отуѓуваат); 

2) материјални добра кои ретко се регистрирани на 
организирани пазари и чија проценка е несигурна, како 
на пример антиквитети, уметнички дела и моторни во-
зила; 

3) недвижен имот и било каков удел во недвижен 
имот освен хартии од вредност издадени врз основа на 
хипотека и посредно вложување преку инвестициони 
фондови; 

4) акции, обврзници и други хартии од вредност из-
дадени од: 

- акционер на друштвото за осигурување и 
- поврзани лица со лицата наведени во алинејата 1 

од оваа точка.“ 
 

Член 14 
Во членот 100 став (4) зборот „задолжително“ се 

брише. 
 

Член 15 
Во членот 104 став (1) точка 8 точката се заменува 

со запирка и се додава нова точка 9, која гласи: 
„9) финансиски извештаи.“  
 

Член 16 
Во членот 109 став (4) точка 1 зборот „национал-

ност“ се заменува со кратенката „ЕМБГ“. 
 

Член 17 
Во членот 112 по ставот (3) се додава нов став (4), 

кој гласи: 
„(4) Агенцијата за супервизија на осигурување поб-

лиску ги пропишува начинот и постапката за признава-
ње на квалификации за актуар стекнати во странство.” 

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6) 
и (7). 

Член 18 
Членот 117 се менува и гласи: 
„Друштвото за осигурување е должно да води тр-

говски книги, да составува сметководствени докумен-
ти, да ги вреднува средствата и обврските,  да изготву-
ва финансиски извештаи и да ја известува јавноста за 
податоците од финансиските извештаи согласно со 
одредбите од Законот за трговските друштва и друг за-
кон, ако со овој закон поинаку не е уредено.“ 

 
Член 19 

Насловот пред членот 119 се менува и гласи: „Во-
дење на трговски книги и изготвување на финансиски 
извештаи“. 

 
Член 20 

Во членот 119 се додава нов став (1), кој гласи: 
“(1) Друштвото за осигурување е должно да ги води 

своите трговски книги и да изготвува финансиски изве-
штаи во согласност со прописите за сметководство, 
освен ако со овој закон поинаку не е определено.“ 

Ставот (1) станува став (2). 
Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи: 
“(3) Друштвото за осигурување изготвува финанси-

ски извештаи согласно со членот 122 од овој закон.“ 
 

Член 21 
Насловот пред членот 120 и членот 120 се менуваат 

и гласат: 
 
„Изготвување и доставување на финансиски изве-

штаи и годишен извештај 
(1) Друштвото за осигурување изготвува годишна 

сметка, финансиски извештаи и годишен извештај за 
своето работење.  

(2) Друштвото за осигурување е должно до Агенци-
јата за супервизија на осигурување да достави нерев-
идирани годишни финансиски извештаи и годишен из-
вештај за работата на друштвата во претходната дело-
вна година која е еднаква со календарската година во 
рок од три месеци од истекот на тековната година. 

(3) Друштвото за осигурување кое има преовладув-
ачко влијание во група на друштва за осигурување е 
должно да изготвува консолидирани финансиски изве-
штаи.“ 

 
Член 22 

Во членот 122 точките 2, 3 и 4 се менуваат и гласат:  
„2) форма и содржина на финансиските извештаи за 

друштвата за осигурување и белешки кон извештаите; 
3) детална содржина на годишниот извештај за ра-

ботењето на друштвата за осигурување; 
4) метод за евидентирање и вреднување на сметко-

водствените ставки и за изготвување на финансиските 
извештаи;“.  

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Агенцијата за супервизија на осигурување ги 

пропишува извештаите од ставот (1) точки 2, 3 и 5  на 
овој член, како и начинот и роковите за нивно јавно об-
јавување.“ 

 
Член 23 

Членот 123 се менува и гласи: 
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„(1) Надзорниот орган на друштвото за осигурува-
ње е должен да воспостави внатрешна ревизија како 
независна организациона единица.  

(2) Надзорниот орган на друштвото за осигурување 
донесува правила за работа на внатрешната ревизија.” 

 
Член 24 

Во членот 124 ставот (2) се менува и гласи: 
 “Внатрешната ревизија се спроведува во соглас-

ност со меѓународните стандарди за внатрешна ревизи-
ја, кодексот на етичко однесување и правилата за вр-
шење на внатрешна ревизија.” 

Ставот (3) се брише. 
 

Член 25 
Во членот 126 ставот (1) се менува и гласи: 
„Внатрешните ревизори изготвуваат годишна про-

грама за работа која ја одобрува надзорниот орган на 
друштвото за осигурување.“ 

Во ставот (3) зборовите: „Органот на управување“ 
се заменуваат со зборовите: „Надзорниот орган“. 

 
Член 26 

Во членот 127 став (3) зборовите: „органот на упра-
вување и“ се бришат. 

Во ставот (4) зборовите: „Органот на управување“ 
се заменуваат со зборовите: „Надзорниот орган“. 

 
Член 27 

Во членот 128 став (1) зборовите: „биде известен“ 
се заменуваат со зборовите: „бидат известени надзор-
ниот орган и“. 

 
Член 28 

Во членот 129 ставот (1) се менува и гласи: 
„Друштвото за осигурување е должно финансиски-

те извештаи и консолидираните финансиски извештаи 
да ги поднесе на ревизија. Ревидираните финансиски и 
консолидирани финансиски извештаи друштвото е 
должно да ги достави до Агенцијата за супервизија на 
осигурување  во рок од 15 дена од денот на усвојување 
на извештајот на овластениот ревизор, а најдоцна во 
рок од четири месеци по истекот на тековната деловна 
година за која извештаите се составуваат.“ 

Во ставот (2) зборовите: “деловните биланси и го-
дишните извештаи” се заменуваат со зборовите: ”фи-
нансиските извештаи и консолидирани финансиски из-
вештаи”. 

Во ставот (3) алинеја 4 зборовите: “деловните би-
ланси и годишните извештаи” се заменуваат со зборо-
вите: ”финансиските извештаи и консолидирани фи-
нансиски извештаи”. 

 
Член 29 

Во членот 133 по ставот (2) се додава нов став (3), 
кој гласи: 

„(3) Агенцијата за супервизија на осигурување вр-
ши супервизија над субјектите кои ги вршат работите 
од ставот (2) на овој член.“ 

 
Член 30 

Во членот 134 по ставот (4)  се додава нов став (5), 
кој гласи: 

“(5) Односите меѓу застапникот и друштвото за за-
стапување, односно друштвото за осигурување се регу-
лираат со договор за застапување во кој задолжително 

се наведуваат сите права и одговорности на застапни-
кот во согласност со овој закон, а особено видовите на 
работи кои застапникот може да ги врши во име и за 
сметка на друштвото за осигурување.” 

Ставовите (5), (6) и (7)  стануваат ставови (6), (7) и  
(8). 

По ставот (8) кој станува став (9) се додава нов став 
(10), кој гласи: 

“(10) Застапникот во осигурувањето не смее да ра-
боти во осигурително брокерско друштво.” 

 
Член 31 

Во членот 134-в по ставот (2) се додаваат два нови 
ставови (3) и (4), кои гласат: 

„(3) Во лиценцата за застапник во осигурувањето 
Агенцијата за супервизија на осигурување ќе го наведе 
друштвото, односно друштвата за осигурување за кои 
застапникот врши работи на застапување во осигурува-
њето, како и класите на осигурување за кои застапни-
кот е овластен да врши работи на застапување согласно 
со договорот за застапување склучен со друштвото за 
осигурување.  

(4) Во случај на раскинување на договорот за заста-
пување склучен меѓу застапникот и друштвото за оси-
гурување, односно друштвото за застапување во осигу-
рување, застапникот и друштвото за осигурување се 
должни за раскинувањето да ја известат Агенцијата за 
супервизија на осигурување.“ 

Во ставот (3) кој станува став (5) по точката 2 се до-
дава нова точка 3, која гласи: 

„3) се раскине договорот за застапување согласно 
со членот 134 став (5) од овој закон;“.  

Точките  3 и 4 стануваат точки 4 и 5. 
 

Член 32 
Во членот 134-е ставот (3) се брише.  
Ставот (4) станува став (3).  
Ставот (5) кој станува став (4)  се менува и гласи: 
„(4) Друштвото за застапување во осигурувањето е 

должно да склучи договор за осигурување со друштво 
за осигурување за да ги осигури своите обврски кон 
сопствениците на полиси во случај на прекршување на 
одредбите од договорот за застапување до еден осигу-
рен износ, кој во однос на поединечен осигурен случај 
не смее да биде помал од 250.000 евра и/или во врска 
со сите осигурени случаи во една година не смее да би-
де помал од 500.000 евра.“ 

По ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) и 
(7), кои гласат: 

„(5) Договорот за осигурување од ставот (4) на овој 
член, покрај другото, задолжително треба да ги содржи 
видовите на ризици и осигурени случаи кои се опфате-
ни со осигурителното покритие, како и договорни об-
врски на друштвото за осигурување во случај на наста-
нување на ризиците што се предмет на договорот за 
осигурување. 

(6) Договорот за осигурување од ставот (4) на овој 
член треба да биде склучен со друштво за осигурување 
со кое не е склучен договорот за застапување. 

(7) Договорот за осигурување од ставот (4) на овој 
член задолжително се обновува и истиот  се доставува 
до Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 
15 дена од денот на неговото склучување/обновување.“ 

Ставот (6) станува став (8).  



5 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 44 - Стр. 23 

Член 33 
Во членот 134-ѕ став (3) запирката после бројот 

„134-е“ се заменува со сврзникот „и“, а бројот „и 134-
з“ се брише. 

 
Член 34 

Во членот 135 по ставот (3) се додава нов став (4), 
кој гласи: 

„(4) Агенцијата за супервизија на осигурување вр-
ши супервизија над субјектите кои ги вршат работите 
од ставот (2) на овој член.“ 

 
Член 35 

Во членот 145 ставови (2) и (3) точка 2 бројот „и 
150-а“ се брише. 

Во ставот (3) по точката 4 се додава нова точка 5, 
која гласи: 

„5) друштвото не постапи согласно со наредбата за 
отстранување на незаконитости од членот 165 на овој 
закон.“ 

 
Член 36 

Во членот 150 по ставот (1) се додаваат два нови 
става (2) и (3), кои гласат: 

„(2) Договорот за осигурување од ставот (1) на овој 
член, покрај другото, задолжително треба да ги содржи 
видовите на ризици и осигурени случаи кои се опфате-
ни со осигурителното покритие, како и договорни об-
врски на друштвото за осигурување во случај на наста-
нување на ризиците што се предмет на договорот за 
осигурување. 

(3) Договорот за осигурување од ставот (1) на овој 
член задолжително се обновува и истиот се доставува 
до Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 
15 дена од денот на неговото склучување/обновување.“ 

 
Член 37 

По членот 150 се додава нов наслов и нов член 150-
а, кои гласат: 

„Наплата на премија преку осигурително брокерски 
друштва. 

 
Член 150-а 

(1) Осигурително брокерското друштво е должно 
наплатата на премијата од страна на осигурениците и 
наплатата на провизијата од страна на друштвата за 
осигурување да ја врши преку посебни банкарски сме-
тки.  

(2) Осигурително брокерското друштво е должно да 
изврши пренос на наплатената премија од сметките од 
ставот (1) на овој член на сметка на друштвото за оси-
гурување најдоцна во рок од 15 дена од денот на нап-
лата на премијата. 

(3) Агенцијата за супервизија на осигурување поб-
лиску го пропишува начинот и постапката за наплатата 
и преносот на наплатената премија.“ 

 
Член 38 

Во членот 153 ставот (2) се менува и гласи: 
“Одредбите од членовите 159, 160, 163, 164, 165 и 

166  на овој закон соодветно ќе се применуваат на 
спроведување на супервизија од ставот (1) на овој за-
кон.” 

Член 39 
Во членот 158-б став (1) точката 4 се менува и гласи: 
“4) донесува подзаконски акти за спроведување на 

овој закон и другите закони во нејзина надлежност и 
други акти во насока на пропишување на услови, начин 
и процедури за спроведување на супервизијата;”. 

 
Член 40 

Во членот 158-ѕ став (1) точката 1 се менува и гласи: 
“1) донесува подзаконски акти за спроведување на 

овој закон и другите закони во нејзина надлежност и 
други акти во насока на пропишување на услови, начин 
и процедури за спроведување на супервизијата;”. 

 
Член 41 

Во членот 158-љ став (1) точка 2 зборовите: “од 
член 31” се бришат. 

Во точката 6 зборовите:  “од член 66” се бришат.“ 
 

Член 42 
Во членот 163 став (1) точка 10 точката се заменува 

со запирка и се додаваат пет нови точки 11, 12, 13, 14 и 
15, кои гласат: 

„11) разрешување и именување на членови на орган 
на управување; 

12) разрешување на овластен актуар; 
13) промена на внатрешен ревизор; 
14) промени во тарифи на премии и услови за оси-

гурување, како и техничките основи кои се користат за 
нивно утврдување и 

15) субјектите кои ги вршат работите од членовите 
133 став (2) и 135 став (2) на овој закон.“ 

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), 
кои гласат: 

„(4) Друштвото за осигурување е должно на барање 
на Агенцијата за супервизија на осигурување да доста-
ви и други информации и документи потребни за спро-
ведување супервизија врз работењето на друштвото, 
односно вршење на други надлежности од страна на 
Агенцијата. 

(5) Агенцијата за супервизија на осигурување ја 
пропишува содржината на известувањата од ставот (1) 
на овој член.“ 

 
Член 43 

Во членот 164 по  точката 4 се додава нова точка 5, 
која гласи: 

„5) поднесување на предлог за покренување на пре-
кршочна постапка, односно изрекување на прекршочна 
санкција;“. 

Точките 5 и 6  стануваат точки 6 и 7. 
 

Член 44 
Во членот 165 став (1) точка 5 зборовите: „деловни-

те биланси“ се заменуваат со зборовите: „финансиски-
те извештаи“. 

 
Член 45 

Во членот 167 став (1) точка 1 на крајот од речени-
цата се додаваат зборовите: „односно потребното ниво 
на гарантен фонд“. 

Во точката 8 зборовите: „кои ги покриваат технич-
ките резерви и средствата кои ја покриваат математич-
ката резерва“ се заменуваат со зборовите: „на друшт-
вото“. 
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Во ставот (2) точката 1 се менува и гласи: 
“не го обезбедува потребното ниво на маргина на 

солвентност согласно со членот 75 или 76 од овој за-
кон, не прифати мерки за обезбедување на потребното 
ниво на маргина на солвентност од членот 106 на овој 
закон, односно доколку не достигне минимална ли-
квидност согласно со членот 74 точка 8 од овој закон;“. 

Во точката 2 на крајот од реченицата се додаваат 
зборовите: „односно не ја одржува вредноста на га-
рантниот фонд од членот 77 на овој закон“. 

 
Член 46 

Во членот 168 став (1) точката 7 се менува и гласи: 
„се докаже дека друштвото учествува во преземање 

на дејствија за перење пари и други приноси од казни-
во дело и финансирање на тероризам.“ 

 
Член 47 

Насловот пред членот 168-а и членот 168-а се бри-
шат. 

 
Член 48 

Во членот 200 ставовите (3) и (4) се бришат. 
 

Член 49 
По членот 225 се додава нов ДЕЛ ДВАНАЕСЕТТИ-

а кој гласи: “ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ”. 
 

Член 50 
По членот 225 се додаваат три нови члена 225-а, 

225-б и 225-в, кои гласат: 
“Претставки на осигуреници  
 

Член 225-а 
Во случај кога осигуреникот, односно корисникот 

на осигурувањето смета дека друштвото за осигурува-
ње не се придржува  кон одредбите од договорот за 
осигурување, истиот може да достави претставка до: 

1) соодветната организациона единица надлежна за 
решавање на спорови меѓу договорни страни во рамки-
те на друштвото за осигурување; 

2) службата за внатрешна ревизија во друштвото за 
осигурување; 

3) организацијата за заштита на потрошувачи и 
4) Агенцијата за супервизија на осигурување. 

 
Примена на посебен закон 

 
Член 225-б 

Заштита на правата на осигурениците и другите ко-
рисници на осигурување се врши согласно со Законот 
за потрошувачите, освен за прашањата кои се однесу-
ваат на обврската за чување на доверливи податоци на 
кои се применуваат одредбите на овој закон. 

 
Вонсудско решавање на спорови 

 
Член 225-в 

(1) Друштвата за осигурување се должни да воспо-
стават систем, интерни процедури и постапки за вон-
судско решавање на спорови меѓу осигуреници-
те/корисниците на осигурувањето и друштвата за оси-
гурување. 

(2) Друштвото за осигурување е должно да се про-
изнесе по претставката доставена од осигурени-
кот/договарачот на осигурувањето во рок од 30 дена од 
денот на поднесување на претставката. 

(3) Друштвата за осигурување се должни во услови-
те за осигурување да го наведат начинот на вонсудско 
решавање на споровите. 

(4) Друштвата за осигурување се должни да водат 
регистар на доставени и решени претставки од ставот 
(1) на овој член. 

(5) Друштвата за осигурување се должни да ја изве-
стуваат Агенцијата за супервизија на осигурување за 
бројот и исходот од доставените и решените претста-
вки од ставот (1) на овој член. “ 

 
Член 51 

Во членот 235-а став (1) по зборовите: „член 237“ 
се додаваат броевите „237-а, 237-б,  237-в и 237-г“. 

 
Член 52 

Членот 236 се менува и гласи: 
„(1) Глоба во износ од 10.000 до 15.000 евра во де-

нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
друштво за осигурување, ако: 

1) врши активности спротивно на членовите 3 став 
(1), 4 и 6 од овој закон; 

2) врши работи на осигурување за класи на осигу-
рување за кои нема дозвола од Агенцијата за суперви-
зија на осигурување согласно со членот 33 став (1) од 
овој закон; 

3) започне да врши работи на осигурување кај земја 
членка спротивно на членот 54 ставови (1) и (2) од овој 
закон; 

4) основа филијала во странска земја без дозвола од 
Агенцијата за супервизија на осигурување согласно со 
членот 58 став (2) од овој закон; 

5) ги прекршува обврските за чување на доверливи 
податоци согласно со членот 108 ставови (1) и (2) од 
овој закон; 

6) овозможи вршење на работи на застапување во 
осигурувањето од страна на лице кое нема лиценца од-
носно дозвола спротивно на одредбите од членовите 
134-в став (1) и 134-д став (1) на овој закон; 

7) работи спротивно на одредбите од членот 144 на 
овој закон; 

8) одбие да соработува со Агенцијата за супервизи-
ја на осигурување при спроведување на супервизија и 
не ја даде на увид целокупната документација согласно 
со членот 160 став (3) од овој закон и 

9) не постапува по решение на Агенцијата за супер-
визија на осигурување во предвидениот рок. 

(2) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од 
ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друш-
твото за осигурување. 

(3) Покрај глобата за прекршоците од ставот (1) на 
овој член, ќе се изрече и забрана за вршење на долж-
ност на одговорното лице во друштвото за осигурува-
ње во времетраење од  една до три години.“ 

 
Член 53 

По членот 236 се додаваат десет нови члена 236-а, 
236-б, 236-в, 236-г, 236-д, 236-ѓ, 236-е, 236-ж, 236-з и 
236-ѕ, кои гласат: 

 
„Член 236-а 

(1) Глоба во износ од 7.000 до 10.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
осигурително брокерско друштво,  ако: 
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1) работи спротивно на одредбите од членовите 
147, 148 ставови (4) и (5), 150, 150-а, 151, 152 став (3) и 
156-а став (2) на овој закон и 

2) не постапува по решение на Агенцијата за супер-
визија на осигурување во предвидениот рок. 

(2) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од 
ставот (1) на овој член и на одговорното лице во осигу-
рителното брокерско друштво. 

(3)  Покрај глобата за прекршоците од ставот (1) на 
овој член, ќе се изрече и забрана за вршење на долж-
ност на одговорното лице во осигурителното брокер-
ско друштво во времетраење од  една до три години. 

 
Член 263-б 

(1) Глоба во износ од 5.000 до 8.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
друштво за застапување во осигурувањето,  ако: 

1) работи спротивно на одредбите од членовите 
134-а став (4), 134- б став (1), 134-е ставови (3), (4) и 
(5), 134-ж ставови (1) и (2), 134-и став (1), 134-ј став (2) 
и 152 став (4) на овој закон и 

2) не постапува по решение на Агенцијата за супер-
визија на осигурување во предвидениот рок. 

(2)  Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра  во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од 
ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друш-
твото за застапување во осигурувањето. 

(3)  Покрај глобата за прекршоците од ставот (1) на 
овој член, ќе се изрече и забрана за вршење на должност 
на одговорното лице во друштвото за застапување во 
осигурувањето во времетраење од  една до три години. 

 
Член 236-в 

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на осигу-
рителен брокер  ако работи спротивно на одредбите од 
членовите 49 до 52,  136 став (1), 137 став (2), 140, 141 
став (1), 142 став (1) и (4), 143, 154-а и 154-б на овој за-
кон. 

 
Член 236-г 

Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на застап-
ник во осигурувањето  ако работи спротивно на одред-
бите од членовите 49 до 52, 154-а став (1), 154-б, 134 
став (8) и  134-б ставови (1) и (2) на овој закон. 

 
Член 236-д 

(1) Глоба во износ од 10.000 до 15.000 евра во де-
нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правно лице, ако: 

1) се осигури во странство спротивно на членот 2 
од овој закон; 

2) врши работи на осигурување спротивно на забра-
ната од членот 8 од овој закон; 

3)стекне акции во друштво за осигурување без 
претходна согласност од Агенцијата за супервизија на 
осигурување согласно со членот 18 ставови (1) и (2) од 
овој закон; 

4) не ја извести Агенцијата согласно со членот 18 
став (7) од овој закон; 

5) врши дејност застапување во осигурувањето 
спротивно на одредбите од членот 134-д став (1) на 
овој закон и 

6) врши осигурително брокерски работи спротивно 
на одредбите од членот 145 став (1) на овој закон. 

(2)  Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од 
ставот (1) на овој член и на одговорното лице во прав-
ното лице. 

(3) Покрај глобата за прекршокот од ставот (1) точ-
ка 1 на овој член, ќе се изрече и забрана за вршење на 
дејност на правното лице во времетраење од три до пет 
години. 

(4) Покрај глобата за прекршоците од ставот (1) на 
овој член, ќе се изрече и забрана за вршење на долж-
ност на одговорното лице во правното лице во време-
траење од  една до три години. 

 
Член 236-ѓ 

Глоба во износ од 10.000 до 15.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на банката, 
брокерското друштво или берзата, доколку постапи 
спротивно на одредбите од членот 18 став (4) или 134-
ж став (3) на овој закон. 

 
Член 236-е 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на фи-
зичко лице, ако: 

1) врши работи на осигурување спротивно на забра-
ната од членот 8 на овој закон; 

2) не ја извести Агенцијата согласно со членот 18 
став (7) од овој закон; 

3) ги прекршило обврските за чување на доверливи 
податоци согласно со членот 108 од овој закон; 

4) врши работи на застапување спротивно на чле-
нот 134-в  став (1) од овој закон и 

5)  врши осигурително брокерски работи спротивно 
на забраната од членот 136 став (2) на овој закон. 

(2) Покрај глобата за прекршоците од ставот (1) на 
овој член, ќе се изрече и забрана за вршење на долж-
ност на физичкото лице во времетраење од една до три 
години. 

 
Член 236-ж 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на:  

1) ревизор ако веднаш не ја извести Агенцијата за 
супервизија на осигурување за околностите од членот 
130 на овој закон и 

2) овластениот актуар ако веднаш не ја извести 
Агенцијата за супервизија на осигурување за околно-
стите од членот 116 став (8) на овој закон. 

(2) Покрај глобата за прекршоците од ставовите (1) 
и (2) на овој член, ќе се изрече забрана за вршење деј-
ност на ревизорот, односно овластениот актуар во вре-
метраење од една до три години. 

 
Член 236-з 

Надлежен орган за изрекување на прекршочни 
санкции од членовите 236, 236-а, 236-б, 236-в, 236-г, 
236-д, 236-ѓ, 236-е, 236-ж и 236-ѕ на овој закон е над-
лежниот суд. 

 
Член 236-ѕ 

Кога прекршокот од членовите 236,  236-а,  236-б, 
236-в, 236-г, 236-д, 236-ѓ, 236-е, 236-ж и 236-з на овој 
закон е сторен исклучиво сторителот за себе или за 
друго лице да прибави имотна корист, надлежниот суд 
може да изрече глоба во висина до 25.000 евра во де-
нарска противвредност.“ 
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Член 54 
Членот 237 се менува и гласи: 
„(1) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за прекршок на друштво 
за осигурување, ако: 

1) не ја одржува вредноста на акционерскиот капи-
тал согласно со членот 15 став (5) од овој закон; 

2) не изготвува план за работа и не го доставува до 
Агенцијата за супервизија на осигурување согласно со 
членот 38 став (4) од овој закон; 

3) работи спротивно на одредбите од членовите 49 
до 52 од овој закон; 

4) изврши измени без да добие согласност согласно 
со членот 66 став (1) од овој закон; 

5) не формира резерви на сигурност согласно со 
членот 70 од овој закон; 

6) не го одржува потребното ниво на маргина на 
солвентност согласно со членот 75 или 76 од овој за-
кон; 

7) не ја одржува вредноста на гарантниот фонд сог-
ласно со членот 77 од овој закон; 

8) не издвои средства кои ги покриваат техничките 
резерви согласно со членот 80 од овој закон и не ги 
вложува средствата кои ги покриваат техничките ре-
зерви, согласно со членовите 86 до 89 од овој закон; 

9) не издвои средства кои ја покриваат математич-
ката резерва, или не управува со средствата кои ја по-
криваат математичката резерва, согласно со членовите 
90 до 98 од овој закон; 

10) не ги реосигури обврските од договорите сог-
ласно со членот 99 од овој закон; 

11) не води трговски книги и не изготвува годишни 
извештаи согласно со членовите 117 до 121 од овој за-
кон, или работи спротивно на прописите донесени врз 
основа на членот 122 од овој закон; 

12) не ја организира внатрешна ревизија согласно 
со членовите 123 до 128 од овој закон; 

13) финансиските извештаи ги поднесе на ревизија 
до друштво за ревизија за кое не добило согласност од 
Агенцијата согласно со членот 129 став (3) од овој за-
кон и до Агенцијата не ги достави извештаите од реви-
зијата во предвидениот рок согласно со членот 129 
став (1) од овој закон; 

14) не достави извештај до Агенцијата за суперви-
зија на осигурување во согласност со членот 168-д став 
(1) од овој закон и 

15) не ги достави потребните информации од чле-
нот 168-д став (2) на овој закон. 

(2) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за 
осигурување. 

(3) Покрај глобата од ставот (1) на овој член, ќе се 
изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на 
должност на одговорното лице во друштвото за осигу-
рување најмногу во траење од 30 дена.“ 

 
Член 55 

По членот 237 се додаваат четири нови члена 237-а, 
237-б, 237-в и 237-г, кои гласат: 

 
„Член 237-а 

(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на друштво 
за осигурување, ако: 

1) не ја известува Агенцијата за супервизија на 
осигурување за податоците согласно со членот 104 од 
овој закон; 

2) не воспоставуваат и одржуваат бази на подато-
ци согласно со членот 109 став (2) на овој закон; 

3) не назначи овластен актуар во рок од два 
месеци од денот на упис на друштвото во трговскиот 
регистар согласно со членот 113 став (1) од овој закон; 

4) не ја извести Агенцијата за супервизија на оси-
гурување за разрешување на овластениот актуар сог-
ласно со членот 115 став (4) од овој закон; 

5) не поднесе годишна сметка до Агенцијата за 
супервизија на осигурување во предвидениот рок сог-
ласно со членот 120 став (1) од овој закон и 

6) не ја известува Агенцијата за супервизија на 
осигурување согласно со членот 163 од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за 
осигурување. 

(3) Покрај глобата од ставот (1) на овој член, ќе се 
изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на 
должност на одговорното лице во друштвото за осигу-
рување најмногу во траење од 30 дена.“ 

  
Член 237-б 

(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на осигури-
телно брокерското друштво ако не изврши пренос на 
наплатената премија согласно со членот 150-а став (2) 
на овој закон. 

(2) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член и на одговорното лице во осигурител-
ното брокерско друштво. 

 
Член 237-в 

(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на осигури-
телно брокерско друштво, односно на друштво за за-
стапување во осигурувањето ако не ја известува Аген-
цијата за супервизија на осигурување согласно со чле-
нот 151 од овој закон, во рокови и на начин согласно со 
прописите донесени врз основа на членот 154 став (1) 
точка 4 од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член и на одговорното лице во осигурител-
ното брокерско друштво односно на друштво за заста-
пување во осигурувањето. 

(3) Покрај глобата од ставот (1) на овој член, ќе се 
изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на 
должност на одговорното лице во осигурителното бро-
керско друштво, односно на друштво за застапување во 
осигурувањето најмногу во траење од 30 дена. 

 
Член 237-г 

Глоба во износ од 5.000 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече за прекршок на член на орга-
нот на управување или надзорниот орган на друштвото 
за осигурување, ако: 

1) не го извести надзорниот орган на друштвото за 
осигурување согласно со членот 26 од овој закон; 

2) не ја извести Агенцијата за супервизија на осигу-
рување согласно со членот 30 став (3) од овој закон; 
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3) не ја извести Агенцијата за супервизија на осигу-
рување согласно со членот 163 став (2) од овој закон и 

4) на посебната управа не и овозможи пристап до 
целокупната документација на друштвото за осигуру-
вање согласно со членот 168-г ставови (1) и (2) од овој 
закон.“ 

 
Член 56 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-
бранието на Република Македонија да утврди пречистен 
текст на Законот за супервизија на осигурување. 

 
Член 57 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SUPERVIZION TË SIGURIMIT 
 

Neni 1 
Në Ligjin për supervizion të sigurimit ("Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë", numër  27/2002, 79/2007, 
88/2008 dhe 67/2010), në nenin 15 pas paragrafit (1) shto-
het paragraf i ri (2) si vijon:  

"(2) Mjetet monetare në emër të kapitalit aksionar të 
shoqerise së sigurimit nuk guxojnë të rrjedhin nga huaja 
dhe ato nuk guxojnë të jenë lëndë e çfarëdo qoftë ngarke-
sash."   

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).   
Në paragrafin (3) që bëhet paragraf (4) fjalët: "paragra-

fi 2" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (3)".  
Në paragrafin (4) që bëhet paragraf (5) fjalët: "paragra-

fet 2 dhe 3" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (3) dhe 
(4)".  

Paragrafi (5) bëhet paragraf (6).  
 

Neni 2 
Pas nenit 21-a shtohet nen i ri 21-b, si vijon:  
 

"Neni 21-b 
Dispozitat e këtij Kapitulli në mënyrë përkatëse zbato-

hen edhe për shoqëritë e përfaqësimit në sigurim, perkate-
sisht shoqëritë brokere të sigurimit."  

 
Neni 3 

Në nenin 23 paragrafi (4), pas pikës 7 shtohet pikë e re 
8, si vijon:  

"8) për të cilën Agjencia me aktvendim ka refuzuar që 
të japë pëlqim për kryerjen e funksionit anëtar i organit 
drejtues, edhe atë së paku në periudhë prej një viti pas da-
tes së miratimit të aktvendimit për refuzimin e kërkesës për 
marrjen e pëlqimit."  

 
Neni 4 

Neni 40 paragrafi (1) pika 3 ndryshohet si vijon:  
"3) shoqeria e sigurimit e njofton me shkrim Agjencinë 

për Supervizion të Sigurimit, se do të pushojë të kryejë pu-
ne të sigurimit;"   

 
Neni 5 

 Në nenin 49 paragrafi (1), pas pikës 5 shtohen dy pika 
të reja 6 dhe 7, si vijojnë:  

"6) emrin e përfaqësuesit në sigurim, emrin e shoqërisë 
për përfaqësim në sigurim, përkatësisht të shoqërisë broke-
re të sigurimit, nëse marrëveshja për sigurim është lidhur 
nepermjet përfaqësuesit, shoqërisë për perfaqesim, përkate-
sisht shoqërisë brokere të sigurimit;  

7) veprimet e nevojshme që duhet t'i ndermarre i sigur-
uari në rast të ndodhjes së rastit të siguruar, në drejtim të -
realizimit të kërkesës për zhdëmtim në shoqerine e siguri-
mit;". 

 
Neni 6 

Në nenin 50 paragrafi (1) pas pikës 1 shtohet pika e re 
2, si vijon:  

"2) emrin, statusin juridik, selinë, adresen dhe telefonin 
për kontaktim të shoqërisë për perfaqesim në sigurim ose të 
shoqerise brokere të sigurimit, në rast kur marrëveshja për 
sigurim është lidhur nëpërmjet shoqerise për përfaqësim në 
sigurim ose shoqërisë brokere të sigurimit;".  

Pikat 2, 3, 4, 5 dhe 6 bëhen pika 3, 4, 5, 6 dhe 7. 
Pas pikës 7 që bëhet pika 8, shtohen tri pika të reja 9, 

10 dhe 11, si vijojnë:  
"9) menyren e paraqitjes së kërkesës për zhdemtim në 

shoqerine e sigurimit, e në rast kur marreveshja për sigurim 
eshte lidhur nëpërmjet shoqërisë brokere të sigurimit dhe 
njoftimi i të siguruarit për mundësinë e tij që të kërkojë 
ndihme nga shoqëria brokere e sigurimit, në rast të ndodh-
jes së rastit të sigurimit;  

10) menyren e paraqitjes së kundershtimit, përkatësisht 
ankeses kundër punës së shoqërisë së sigurimit, shoqërisë 
për përfaqësim në sigurim, përkatësisht shoqerise brokere 
të sigurimit dhe mënyrën e zgjidhjes jashtegjyqesore të 
kontesteve ndërmjet palëve kontraktuese dhe  

11) organin kompetent për supervizion mbi punën e 
shoqerise së sigurimit." 

 
Neni 7 

Në nenin 51 paragrafi (1) pika 1 në fund të fjalisë shto-
hen fjalët: "nëpërmjet mjeteve të informimit publik".  

 
Neni 8 

Në nenin 70 paragrafi (2) fjalët: "llogarise vjetore" ze-
vendesohen me fjalët: "raporteve financiare".  

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:  
"(4) Për shoqëritë e sigurimit nuk zbatohet neni 485 i 

Ligjit për shoqëri tregtare, që ka të bëjë me rezerven e 
pergjithshme të detyrueshme."  

 
Neni 9 

Në nenin 73 paragrafi (2) pika 1 fjalët: "me ç'rast depo-
zitimi i veçantë i shoqërisë së sigurimit në një patundshme-
ri nuk mund të jetë më i madh se 10% nga kapitali i shoqe-
rise" shlyhen.  

 
Neni 10 

Në nenin 77 shtohet paragrafi i ri (1), si vijon:  
"(1) Fondin garantues e përbëjnë zërat që hyjnë në llo-

garitje të kapitalit nga neni 68 i këtij ligji."   
Paragrafi (1) bëhet paragraf (2).  
Në paragrafin (2) që bëhet paragraf (3) fjalët: "paragra-

fi 1" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (2)".  
Në paragrafin (3) që bëhet paragraf (4) fjalët: "paragra-

fi 2" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (3)".  
 

Neni 11 
Neni 87 paragrafi (5) ndryshohet si vijon:  
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"Krahas dispozitave nga paragrafi (4) i këtij neni, sho-
qeria e sigurimit duhet t'i përshtatë depozitimet e veta të 
mjeteve, që e mbulojnë rezervën matematikore me detyri-
met e veta që dalin nga marrëveshjet për sigurim, shumat e 
të cilave varen nga ndryshimet e kursit devizor të valutave 
të huaja së paku deri në 80%." 

 
Neni 12 

Neni 88 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:   
"(1) Mjetet që i mbulojnë rezervat teknike mund të jenë 

në formë të depozitimeve, si vijojnë:  
1) mjete monetare në arkë dhe mjete të llogarive afari-

ste të shoqërive të sigurimit (llogari bankare);  
2) depozita në banka që kanë leje të lëshuar nga Banka 

Popullore e Republikës së Maqedonisë;  
3) letra me vlerë që i emeton Republika e Maqedonisë 

ose Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë;  
4) obligacione dhe letra tjera debitore me vlerë për të 

cilat garanton Republika e Maqedonisë;  
5) obligacione dhe letra tjera debitore me vlerë që i 

emetojne ose për të cilat garantojnë njësitë e vetadministri-
mit lokal të Republikës së Maqedonisë;   

6) obligacione dhe letra tjera debitore me vlerë, me të 
cilat tregtohet në treg të rregulluar të letrave me vlerë në 
Republiken e Maqedonisë;   

7) obligacione dhe letra tjera debitore me vlerë me të 
cilat nuk tregtohet në treg të rregulluar të letrave me vlere, 
nese emetuesi i tyre është person juridik me seli në Repub-
liken e Maqedonisë;  

8) aksione me të cilat tregtohet në treg të rregulluar të 
letrave me vlerë në Republikën e Maqedonisë;  

9) aksione me të cilat nuk tregtohet në treg të rregulluar 
të letrave me vlere, nëse emetuesi i tyre është person juri-
dik me seli në Republikën e Maqedonisë;   

10) pjesemarrje në shoqëri tregtare në Republikën e 
Maqedonise;   

11) pjesemarrje dhe aksione të fondeve investuese që 
jane të regjistruar në Republikën e Maqedonisë;  

12) obligacione afatgjate dhe letra tjera debitore afatg-
jate me vlerë, emetues i të cilave është vendi anëtar i Unio-
nit Evropian ose vendi anëtar i OECD-së; 

13) obligacione afatgjate dhe letra tjera debitore afatg-
jate me vlerë, emetues i të cilave është subjekti i huaj juri-
dik nga vendi anëtar i Unionit Evropian ose vendi anetar i 
OECD-së; 

14) aksione emetues i të cilave është shoqëria e huaj 
aksionare, me të cilat tregtohet në treg të rregulluar të letra-
ve me vlerë në vendet anëtare të Unionit Evropian ose ven-
det anëtare të OECD-së;   

15) pjesemarrje të fondeve investuese me të cilat tre-
gtohet në treg të rregulluar të letrave me vlerë në vendin 
anetar të Unionit Evropian ose vendin anëtar të OECD-së 
dhe 

16) lloj tjetër depozitimi në pajtim me rregullat e Ag-
jencise për Supervizion të Sigurimit, me kusht që kjo të 
mos jetë në kundërshtim me nenin 89 paragrafi (2) të këtij 
ligji."  

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:  
"(4) Shoqeria e sigurimit mund të shfrytezoje marre-

veshje fjuçers, opsione dhe instrumente tjera financiare de-
rivative, nëse ato mundësojnë sigurim nga rreziqet e krijua-
ra si rezultat i fluktuacioneve të kursit devizor, shkallëve të 
kamates dhe llojeve tjera të rrezikut në treg. Shoqëria e si-
gurimit detyrohet që ta njoftojë Agjencine për Supervizion 
të Sigurimit për përdorimin e instrumenteve derivative."  

Neni 13 
Neni 89 ndryshohet si vijon:  
"(1) Depozitimet në lloje të caktuara të instrumenteve 

në pajtim me nenin 88 paragrafi (1) i këtij ligji, u nenshtro-
hen kufizimeve, si vijojnë:   

1) më së shumti 20% nga mjetet që i mbulojnë rezervat 
teknike mund të depozitohen në instrumente të emetuesit të 
huaj jashtë Republikës së Maqedonisë;  

2) më së shumti 3% nga vlera e mjeteve që i mbulojnë 
rezervat teknike, mund të depozitohen në instrumente nga 
neni 88 paragrafi (1) pika 1 e këtij ligji;  

3) më së shumti 60% nga vlera e mjeteve që i mbulojnë 
rezervat teknike, mund të depozitohen në instrumente nga 
neni 88 paragrafi (1) pika 2 e këtij ligji;  

4) më së shumti 80% nga vlera e mjeteve që i mbulojnë 
rezervat teknike, mund të depozitohen në instrumentet e 
theksuara në nenin 88 paragrafi (1) pikat 3 dhe 4 të këtij 
ligji;  

5) më së shumti 10% nga vlera e mjeteve që i mbulojnë 
rezervat teknike, mund të depozitohen në instrumentet e 
theksuara në nenin 88 paragrafi (1) pika 5 e ketij ligji; 

6) më së shumti 35% nga vlera e mjeteve që i mbulojnë 
rezervat teknike, mund të depozitohen në instrumentet e 
theksuara në nenin 88 paragrafi (1) pika 6 e ketij ligji, me 
ç'rast depozitimet tek emetuesi i njëjtë nuk guxojne t'i tej-
kalojne 5%; 

7) më së shumti 5% nga vlera e mjeteve që i mbulojnë 
rezervat teknike, mund të depozitohen në instrumentet e 
theksuara në nenin 88 paragrafi 1 pika 7 e ketij ligji, me 
ç'rast depozitimet tek emetuesi i njëjtë nuk guxojne t'i tej-
kalojne 1%;  

8) më së shumti 25% nga vlera e mjeteve që i mbulojnë 
rezervat teknike, mund të depozitohen në instrumentet e 
theksuara në nenin 88 paragrafi (1) pika 8 e ketij ligji, me 
ç'rast depozitimet te emetuesi i njëjtë nuk guxojne t'i tejka-
lojne 5%;  

9) më së shumti 5% nga vlera e mjeteve që i mbulojnë 
rezervat teknike, mund të depozitohen në instrumentet e 
theksuara në nenin 88 paragrafi (1) pikat 9 dhe 10 të këtij 
ligji, me ç'rast depozitimet tek emetuesi i njejte nuk guxoj-
ne t'i tejkalojnë 1% dhe  

10) më së shumti 20% nga vlera e mjeteve që i mbuloj-
ne rezervat teknike, mund të depozitohen në instrumentet e 
theksuara në nenin 88 paragrafi (1) pika 11 e këtij ligji.  

(2) Mjetet që i mbulojnë rezervat teknike nuk guxojnë 
të depozitohen në:  

1) instrumente me të cilat nuk mund të disponohet në 
menyre ligjore (të cilat nuk mund të tjetërsohen në mënyrë 
ligjore);  

2) të mira materiale që rrallë janë të regjistruara në 
tregjet e organizuara dhe vlerësimi i të cilave është i pasi-
gurt, si për shembull antikitete, vepra artistike dhe autom-
jete;  

3) prone të patundshme dhe çfarëdo pjesëmarrje në 
pronen e patundshme, përveç letrave me vlerë të emetuara 
në bazë të hipotekës dhe depozitimit ndërmjetësues ne-
permjet fondeve investuese;  

4) aksione, obligacione dhe letra tjera me vlerë të eme-
tuara nga:  

1. aksionari i shoqërisë së sigurimit dhe  
2. personat e lidhur me personat e theksuar në nenpiken 

1 të kësaj pike."   
 

Neni 14 
Në nenin 100 paragrafi (4) fjala "detyrimisht" shlyhet.  
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Neni 15 
Në nenin 104 paragrafi (1) pika 8, pika zëvendësohet 

me prejse dhe shtohet pikë e re 9, si vijon:  
"9) raportet financiare."   
 

Neni 16 
Në nenin 109 paragrafi (4) pika 1, fjala "nacionaliteti" 

zevendesohet me fjalën "NUAQ".  
 

Neni 17 
Në nenin 112 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), 

si vijon:  
"(4) Agjencia për Supervizion të Sigurimit më afërsisht 

i përcakton mënyrën dhe procedurën për pranimin e kuali-
fikimeve për aktuar, të marra jashtë vendit."  

Paragrafet (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (5), (6) dhe 
(7). 

 
Neni 18 

Neni 117 ndryshohet si vijon: 
"Shoqeria e sigurimit detyrohet që të mbajë libra tregta-

re, të përpilojë dokumente të kontabilitetit, t'i vleresoje 
mjetet dhe detyrimet, të përpilojë raporte financiare dhe ta 
njoftoje publikun për të dhënat nga raportet financiare, në 
pajtim me dispozitat e Ligjit për shoqëri tregtare dhe ligjit 
tjeter, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe." 

 
Neni 19 

Titulli para nenit 119 ndryshohet si vijon:  
"Mbajtja e librave tregtare dhe përpilimi i raporteve fi-

nanciare"  
 

Neni 20 
Në nenin 119 shtohet paragraf i ri (1), si vijon:  
"(1) Shoqeria e sigurimit detyrohet që t'i mbajë librat e 

veta tregtare dhe të përpilojë raporte financiare në pajtim 
me dispozitat për kontabilitet, përveç nëse me këtë ligj nuk 
eshte përcaktuar ndryshe."  

Paragrafi (1) bëhet paragraf (2).  
Paragrafi (2) që bëhet paragraf (3), ndryshohet si vijon:  
"(3) Shoqeria e sigurimit përpilon raporte financiare në 

pajtim me nenin 122 të këtij ligji."  
 

Neni 21 
Titulli para nenit 120 dhe neni 120 ndryshohen, si vi-

jojne:  
"Perpilimi dhe dërgimi i raporteve financiare dhe rapor-

tit vjetor 
(1) Shoqeria e sigurimit përpilon llogari vjetore, raporte 

financiare dhe raport vjetor për punën e vet.   
(2) Shoqeria e sigurimit detyrohet që në Agjencine për 

Supervizion të Sigurimit të dërgojë raporte financiare të 
pareviduara dhe raport vjetor për punën e shoqërive në vi-
tin afarist paraprak, që është i barabartë me vitin kalenda-
rik, në afat prej tre muajsh nga kalimi i vitit rrjedhës.  

(3) Shoqeria e sigurimit që ka ndikim mbizoterues në 
grupin e shoqërive të sigurimit, detyrohet që të perpiloje 
raporte financiare të konsoliduara." 

 
Neni 22 

Në nenin 122 pikat 2, 3 dhe 4 ndryshohen, si vijojne:   
"2) formen dhe përmbajtjen e raporteve financiare të 

shoqerive të sigurimit dhe shënimet për raportet;  
3) permbajtjen e hollësishme të raportit vjetor për pu-

nen e shoqërive të sigurimit;  

4) metoden për evidentimin dhe vlerësimin e zerave  të 
kontabilitetit dhe për përpilimin e raporteve financiare;".   

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:  
"(2) Agjencia për Supervizion të Sigurimit i percakton 

raportet nga pikat 2, 3 dhe 5 të paragrafit (1) të këtij neni, 
si dhe mënyrën dhe afatet për publikimin e tyre." 

 
Neni 23 

Neni 123 ndryshohet si vijon: 
"(1) Organi mbikëqyrës i shoqërisë së sigurimit, det-

yrohet që të vendosë revizion të brendshëm si njësi të pa-
varur organizative.   

(2) Organi mbikëqyrës i shoqërisë së sigurimit, miraton 
rregulla për punën e revizionit të brendshëm."  

 
Neni 24 

Neni 124 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  
"Revizioni i brendshëm kryhet në pajtim me standardet 

nderkombetare për revizion të brendshëm, kodeksin e sjell-
jes etike dhe rregullat për kryerjen e revizionit të brends-
hem." 

Paragrafi (3) shlyhet.  
 

Neni 25 
Neni 126 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Revizoret e brendshëm përpilojnë program vjetor për 

pune, që e miraton organi mbikëqyrës i shoqërisë së siguri-
mit." 

Në paragrafin (3) fjalët: "Organi drejtues" zevendeso-
hen me fjalët: "Organi mbikëqyrës".  

 
Neni 26 

Në nenin 127 paragrafi (3) fjalët: "organin drejtues 
dhe" shlyhen.  

Në paragrafin (4) fjalët: "Organi drejtues" zevendeso-
hen me fjalët: "Organi mbikëqyrës".  

 
Neni 27 

Në nenin 128 paragrafi (1) fjalët: "të njoftohet" zeven-
desohen me fjalët "të njoftohen organi mbikëqyrës dhe".  

 
Neni 28 

Neni 129 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"(1) Shoqeria e sigurimit detyrohet që raportet financia-

re dhe raportet e konsoliduara financiare t’i paraqesë për 
revizion. Raportet financiare të reviduara dhe të konsolidu-
ara shoqëria detyrohet që t'i dorëzojë në Agjencinë për Su-
pervizion të Sigurimit në afat prej 15 ditësh nga dita e mi-
ratimit të raportit të revizorit të autorizuar, e më së voni në 
afat prej katër muajsh pas kalimit të vitit afarist për të cilin 
perpilohen raportet."  

Në paragrafin (2) fjalët: "bilancet afariste dhe raportet 
vjetore" zëvendësohen me fjalët: "raportet financiare dhe 
raportet e konsoliduara financiare".  

Në paragrafin (3) alineja 4 fjalët: "bilancet afariste dhe 
raportet vjetore" zëvendësohen me fjalët: "raportet financi-
are dhe raportet e konsoliduara financiare".  

 
Neni 29 

Në nenin 133 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), 
si vijon:  

"(3) Agjencia për Supervizion të Sigurimit kryen super-
vizion mbi subjektet që i kryejnë punët nga paragrafi (2) i 
ketij neni." 
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Neni 30 
Në nenin 134 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), 

si vijon:  
"(5) Marredheniet ndërmjet përfaqësuesit dhe shoqerise 

për përfaqësim, përkatësisht shoqërisë së sigurimit, rregul-
lohen me marrëveshje për përfaqësim në të cilën detyrimis-
ht theksohen të gjitha të drejtat dhe përgjegjësitë e përfaq-
esuesit në pajtim me këtë ligj, e veçanërisht llojet e puneve 
që përfaqësuesi mund t’i kryejë në emër dhe për llogari të 
shoqerise së sigurimit."  

Paragrafet (5), (6) dhe (7) bëhen paragrafë (6), (7) dhe 
(8).  

Pas paragrafit (8) që bëhet paragraf (9) shtohet paragraf 
i ri (10), si vijon:  

"(10) Perfaqesuesi në sigurim nuk guxon të punoje në 
shoqerine brokere të sigurimit." 

 
Neni 31 

Në nenin 134-v pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe 
të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:  

"(3) Në licencën për përfaqësues në sigurim, Agjencia 
për Supervizion të Sigurimit do ta shënojë shoqerine, per-
katesisht shoqëritë e sigurimit, për të cilat perfaqesuesi kr-
yen punë të përfaqësimit në sigurim, si dhe klasat e siguri-
mit, për të cilat përfaqësuesi është i autorizuar që të kryeje 
pune të përfaqësimit në pajtim me marrëveshjen për perfa-
qesim të lidhur me shoqërinë e sigurimit.   

(4) Në rast të prishjes së marrëveshjes për perfaqesim 
të lidhur ndërmjet përfaqësuesit dhe shoqërisë së sigurimit, 
perkatesisht shoqërisë së përfaqësimit në sigurim, perfaqe-
suesi dhe shoqëria e sigurimit detyrohen që për prishjen e 
marreveshjes ta njoftojnë Agjencinë për Supervizion të Si-
gurimit."  

Në paragrafin (3) që bëhet paragraf (5), pas pikës 2 
shtohet pikë e re 3, si vijon:  

"3) prishet marrëveshja për përfaqësim në pajtim me 
nenin 134 paragrafi (5) i këtij ligji;".  

Pikat 3 dhe 4 bëhen pika 4 dhe 5.  
 

Neni 32 
Në nenin 134-e paragrafi (3) shlyhet.   
Paragrafi (4) bëhet paragraf (3).   
Paragrafi (5) që bëhet paragraf (4), ndryshohet si vijon:  
"(4) Shoqeria për përfaqësim në sigurim, detyrohet që 

të lidhë marrëveshje për sigurim me shoqërinë e sigurimit, 
që t’i sigurojë detyrimet e veta ndaj pronarëve të policave 
në rast të shkeljes së dispozitave nga marrëveshja për per-
faqesim deri në një shumë të siguruar, e cila në lidhje me 
rastin e veçantë të siguruar nuk guxon të jetë më e madhe 
se 250 000 euro dhe/ose në lidhje me të gjitha rastet e sigu-
ruara në një vit nuk guxon të jetë më e vogël se 500 000 
euro."  

Pas paragrafit (4) shtohen tre paragrafë të rinj (5), (6) 
dhe (7), si vijojnë:  

"(5) Marreveshja për sigurim nga paragrafi (4) i ketij 
neni, mes tjerash detyrimisht duhet t'i përmbajë llojet e rre-
ziqeve dhe rasteve të siguruara që janë të përfshira me 
mbulese sigurimi, si dhe detyrimet kontraktuese të shoqeri-
se së sigurimit në rast të krijimit të rreziqeve që janë lëndë 
e marrëveshjes për sigurim.  

(6) Marreveshja për sigurim nga paragrafi (4) i ketij ne-
ni, duhet të lidhet me shoqërinë e sigurimit me të cilen nuk 
eshte lidhur marrëveshja për përfaqësim. 

(7) Marreveshja për sigurim nga paragrafi (4) i ketij ne-
ni, detyrimisht përtërihet dhe ajo i dërgohet Agjencise për 
Supervizion të Sigurimit, në afat prej 15 ditësh nga dita e 
lidhjes/përtëritjes së saj."  

Paragrafi (6) bëhet paragraf (8).   
 

Neni 33 
Në nenin 134-x paragrafi (3) presja pas fjalës "134-e" 

zevendesohet me lidhëzën "dhe", ndërsa fjalët: "dhe 134-z" 
shlyhen.  

 
Neni 34 

Në nenin 135 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), 
si vijon:  

"(4) Agjencia për Supervizion të Sigurimit kryen super-
vizion mbi subjektet që i kryejnë punët nga paragrafi (2) i 
ketij neni."  

 
Neni 35 

Në nenin 145 paragrafët (2) dhe (3) pika 2 numri "dhe 
150-a" shlyhen.  

Në paragrafin (3) pas pikës 4 shtohet pikë e re 5, si vi-
jon:  

"5) shoqeria nuk vepron në pajtim me urdhrin për men-
janimin e paligjshmërive nga neni 165 i këtij ligji."  

 
Neni 36 

Në nenin 150 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafe të 
rinj (2) dhe (3), si vijojnë:  

"(2) Marreveshja për sigurim nga paragrafi (1) i ketij 
neni, mes tjerash detyrimisht duhet t'i përmbajë llojet e rre-
ziqeve dhe rasteve të siguruara që janë të përfshira me 
mbulese sigurimi, si dhe detyrimet kontraktuese të shoqeri-
se së sigurimit në rast të krijimit të rreziqeve që janë lëndë 
e marrëveshjes për sigurim.  

(3) Marreveshja për sigurim nga paragrafi (1) i ketij ne-
ni, detyrimisht përtërihet dhe ajo i dërgohet Agjencise për 
Supervizion të Sigurimit, në afat prej 15 ditësh nga dita e 
lidhjes/përtëritjes së saj." 

 
Neni 37 

Pas nenit 150 shtohet titull i ri 150-a, si vijon:  
"Arketimi i premisë nëpërmjet shoqërive brokere të si-

gurimit 
 

Neni 150-a 
(1) Shoqeria brokere e sigurimit detyrohet që arketimin 

e premisë nga të siguruarit dhe arkëtimin e provizionit nga 
shoqerite e sigurimit, ta kryejë nëpërmjet llogarive të ve-
canta bankare.   

(2) Shoqeria brokere e sigurimit detyrohet që të kryeje 
transfer të premisë së arkëtuar nga llogaritë nga paragrafi 
(1) i këtij neni, në llogarinë e shoqërisë së sigurimit, më së 
voni në afat prej 15 ditësh nga dita e arkëtimit të premise.  

(3) Agjencia për Supervizion të Sigurimit më afersisht i 
percakton mënyrën dhe procedurën për arketimin dhe 
transferin e premisë së arkëtuar."  

 
Neni 38 

Në nenin 153 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  
"Dispozitat nga nenet 159, 160, 163, 164, 165 dhe 166 

të këtij ligji, në mënyrë përkatëse do të zbatohen në kryer-
jen e supervizionit nga paragrafi (1) i këtij ligji."  
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Neni 39 
Neni 158-b paragrafi (1) pika 4 ndryshohet si vijon:  
"4) miraton akte nënligjore për zbatimin e këtij ligji dhe 

ligjeve tjera në kompetencë të saj dhe akte tjera në drejtim 
të përcaktimit të kushteve, mënyrës dhe procedurave për 
kryerjen e supervizionit;". 

 
Neni 40 

Neni 158-x paragrafi (1) pika 1 ndryshohet si vijon:  
"1) miraton akte nënligjore për zbatimin e këtij ligji dhe 

ligjeve tjera në kompetencë të tij dhe akte tjera në drejtim 
të përcaktimit të kushteve, mënyrës dhe procedurave për 
kryerjen e supervizionit;".  

 
Neni 41 

Në nenin 158-l paragrafi (1) pika 2, fjalët: "nga neni 
31" shlyhen.  

Në pikën 6 fjalët: "nga neni 66" shlyhen.  
 

Neni 42 
Në nenin 163 paragrafi (1) pika 10), pika zevendesohet 

me prejse dhe shtohen pesë pika të reja 11, 12, 13, 14 dhe 
15, si vijojnë:  

"11) shkarkimin dhe emërimin e anëtarëve të organit 
drejtues;  

12) shkarkimin e aktuarit të autorizuar;   
13) nderrimin e revizorit të brendshëm;  
14) ndryshimet në tarifat e premive dhe kushtet për si-

gurim, si dhe bazat teknike që shfrytëzohen për percakti-
min e tyre dhe  

15) subjektet që i kryejnë punët nga nenet 133 paragrafi 
(2) dhe 135 paragrafi (2) të këtij ligji."  

Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe 
(5), si vijojnë:  

"(4) Shoqeria e sigurimit detyrohet që me kerkesen e 
Agjencise për Supervizion të Sigurimit të dërgojë edhe in-
formata dhe dokumente tjera të nevojshme për kryerjen e 
supervizionit mbi punën e shoqërisë, përkatësisht realizi-
min e kompetencave tjera nga Agjencia. 

(5) Agjencia për Supervizion të Sigurimit e percakton 
permbajtjen e njoftimeve nga paragrafi (1) i këtij neni."  

 
Neni 43 

Në nenin 164 pas pikës 4 shtohet pikë e re 5, si vijon:  
"5) parashtrimi i propozimit për ngritjen e procedures 

për kundërvajtje, përkatësisht shqiptimin e sanksionit për 
kundervajtje;" 

Pikat 5 dhe 6 bëhen pika 6 dhe 7. 
 

Neni 44 
Në nenin 165 paragrafi (1) pika 5, fjalët: "bilancet afa-

riste" zëvendësohen me fjalët: "raportet financiare".  
 

Neni 45 
Në nenin 167 paragrafi (1) pika 1, në fund të fjalise 

shtohen fjalët: "përkatësisht nivelit të nevojshëm të fondit 
garantues;".  

Në pikën 8) fjalët: "që i mbulojnë rezervat teknike dhe 
mjetet që e mbulojnë rezervën matematikore" zevendeso-
hen me fjalët: "të shoqërisë".   

Në paragrafin (2) pika 1 ndryshohet si vijon:  
"nuk e siguron nivelin e nevojshëm të margjinës së sol-

vences në pajtim me nenet 75 ose 76 të këtij ligji, nuk pra-
non masa për sigurimin e nivelit të nevojshëm të margjines 
së solvencës nga neni 106 i këtij ligji, përkatësisht nese nuk 
arrin likuiditet minimal në pajtim me pikën 8 të nenit 74 të 
ketij ligji;"  

Në pikën 2 në fund të fjalisë shtohen fjalët: "perkate-
sisht nuk e mban vlerën e fondit garantues nga neni 77 i 
ketij ligji".  

 
Neni 46 

Neni 168 paragrafi (1) pika 7 ndryshohet si vijon:  
"7) deshmohet se shoqëria merr pjesë në ndermarrjen e 

veprimeve për larje të parave dhe të ardhurave tjera nga ve-
pra penale dhe financimi i terrorizmit."  

 
Neni 47 

Titulli para nenit 168-a dhe neni 168-a, shlyhen. 
 

Neni 48 
Në nenin 200 paragrafët (3) dhe (4), shlyhen.  
 

Neni 49 
Pas nenit 225 shtohet PJESË e re DYMBEDHJETE-a, 

si vijon: MBROJTJA E KONSUMATORËVE" 
 

Neni 50 
Pas nenit 225 shtohen tri nene të reja 225-а, 225-b dhe 

225-v, si vijojnë:  
"Parashtresat e të siguruarve 
 

Neni 225-a 
Në rast kur i siguruari, përkatësisht shfrytëzuesi i sigu-

rimit konsideron se shoqëria e sigurimit nuk u permbahet 
dispozitave të marrëveshjes për sigurim, ai mund të paraqe-
se parashtresë në:  

1) njesine organizative përkatëse kompetente për zgjid-
hjen e kontesteve ndërmjet palëve kontraktuese në kuader 
të shoqërisë së sigurimit;  

2) sherbimin për revizion të brendshëm në shoqerine e 
sigurimit;  

3) organizaten për mbrojtjen e konsumatorëve dhe  
4) Agjencine për Supervizion të Sigurimit. 

 
Zbatimi i ligjit të veçantë 

 
Neni 225-b 

Mbrojtja e të drejtave të të siguruarve dhe shfrytezue-
sve tjerë të sigurimit bëhet në pajtim me Ligjin për konsu-
matore, përveç për çështje që kanë të bëjnë me detyrimin 
për ruajtjen e të dhënave të fshehta për të cilat zbatohen 
dispozitat e këtij ligji.  
 

Zgjidhja jashtëgjyqësore e kontesteve 
 

Neni 225-v 
(1) Shoqerite e sigurimit detyrohen që të vendosin si-

stem, procedura dhe procedime interne për zgjidhje jash-
tegjyqesore të kontesteve ndërmjet të siguruarve/shfrytëzu-
esve të sigurimit dhe shoqërive të sigurimit.  

(2) Shoqeria e sigurimit detyrohet që të prononcohet 
për parashtresën e paraqitur nga i siguruari/kontraktuesi i 
sigurimit, në afat prej 30 ditësh nga dita e paraqitjes së pa-
rashtreses.  

(3) Shoqerite e sigurimit detyrohen që në kushtet për si-
gurim ta theksojnë mënyrën e zgjidhjes jashtegjyqesore të 
kontesteve.  

(4) Shoqerite e sigurimit detyrohen që të mbajnë regji-
ster të parashtresave të dërguara dhe të zgjidhura nga para-
grafi (1) i këtij neni.   
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(5) Shoqerite e sigurimit, detyrohen që ta njoftojne Ag-
jencine për Supervizion të Sigurimit për numrin dhe rezul-
tatin e parashtresave të paraqitura dhe të zgjidhura nga pa-
ragrafi (1) i këtij neni."  

 
Neni 51 

Në nenin 235-a paragrafi (1) pas fjalëve: "neni 237" 
shtohen numrat "237-a, 237-b, 237-v dhe 237-g". 

 
Neni 52 

Neni 236 ndryshohet si vijon: 
"(1) Gjobe në shumë prej 10 000 deri në 15 000 euro në 

kundervlere me denarë do t'i shqiptohet për kundervajtje 
shoqerise së sigurimit, nëse:  

1) kryen aktivitete në kundërshtim me nenet 3 paragrafi 
(1), 4 dhe 6 të këtij ligji;  

2) kryen punë sigurimi për klasat e sigurimit për të cilat 
nuk ka leje nga Agjencia për Supervizion të Sigurimit, në 
pajtim me nenin 33 paragrafi (1) i këtij ligji;  

3) fillon të kryejë punë sigurimi në vendin anëtar, në kun-
dershtim me nenin 54 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji;  

4) themelon filial në vend të huaj pa leje nga Agjencia 
për Supervizion të Sigurimit, në pajtim me nenin 58 para-
grafi (2) të këtij ligji;  

5) i shkel detyrimet për ruajtjen e të dhënave të fshehta, 
në pajtim me nenin 108 paragrafët (1) dhe (2) të ketij ligji;  

6) mundeson kryerje të punëve për përfaqësim në sigu-
rim nga person i cili nuk kanë licencë, përkatësisht leje, në 
kundershtim me dispozitat e neneve 134-v paragrafi (1) 
dhe 134-d paragrafi (1) të këtij ligji;  

7) punon në kundërshtim me dispozitat e nenit 144 të 
ketij ligji;  

8) refuzon të bashkëpunojë me Agjencinë për Supervi-
zion të Sigurimit gjatë kryerjes së supervizionit dhe nuk e 
jep në shikim dokumentacionin e plotë, në pajtim me nenin 
160 paragrafi (3) të këtij ligji dhe  

9) nuk vepron sipas aktvendimit të Agjencisë për Su-
pervizion të Sigurimit në afatin e paraparë.  

(2) Gjobe në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në 
kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundervajtje 
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në 
shoqerine e sigurimit.  

(3) Krahas gjobës për kundërvajtje nga paragrafi (1) i 
ketij neni, personit përgjegjës në shoqërinë e sigurimit, do 
t'i shqiptohet edhe ndalim për ushtrimin e detyrës në ko-
hezgjatje prej një deri në tri vjet."  

 
Neni 53 

Pas nenit 236 shtohen dhjetë nene të reja 236-а, 236-b, 
236-v, 236-g, 236-d, 236-gj, 236-е, 236-zh, 236-z dhe 236-
x, si vijojnë:  

 
"Neni 236-a 

(1) Gjobe në shumë prej 7 000 deri në 10 000 euro në 
kundervlere me denarë do t'i shqiptohet për kundervajtje 
shoqerise së sigurimit, nëse:  

1) punon në kundërshtim me dispozitat e neneve 147, 
148 paragrafet (4) dhe (5), 150, 150-а, 151, 152 paragrafi 
(3) dhe 156-а paragrafi (2) të këtij ligji dhe 

2) nuk vepron sipas aktvendimit të Agjencisë për Su-
pervizion të Sigurimit në afatin e paraparë.  

(2) Gjobe në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në 
kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundervajtje 
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në 
shoqerine brokere të sigurimit.  

(3) Krahas gjobës për kundërvajtje nga paragrafi (1) i 
ketij neni, personit përgjegjës në shoqërinë brokere të sigu-
rimit do t'i shqiptohet edhe ndalim për ushtrimin e detyres 
në kohëzgjatje prej një deri në tri vjet.  

 
Neni 263-b 

(1) Gjobe në shumë prej 5 000 deri në 8 000 euro në 
kundervlere me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
Shoqerise për përfaqësim në sigurim, nëse:  

1) punon në kundërshtim me dispozitat e neneve 134-a 
paragrafi (4), 134-b paragrafi (1), 134-e paragrafët (3),(4) 
dhe (5), 134-zh paragrafët (1) dhe (2), 134-i paragrafi (1), 
134-j paragrafi (2) dhe 152 paragrafi (4) të këtij ligji dhe 

2) nuk vepron sipas aktvendimit të Agjencisë për Su-
pervizion të Sigurimit në afatin e paraparë.  

(2) Gjobe në shumë prej 1 500 deri në 2 000 euro në 
kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundervajtje 
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në 
shoqerine për përfaqësim në sigurim.  

(3) Krahas gjobës për kundërvajtje nga paragrafi (1) i 
ketij neni, personit përgjegjës në shoqërinë për perfaqesim 
në sigurim do t'i shqiptohet edhe ndalim për ushtrimin e 
detyres në kohëzgjatje prej një deri në tri vjet.  

 
Neni 236-v 

Gjobe në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në kun-
dervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje bro-
kerit të sigurimit, nëse punon në kundërshtim me dispozitat 
e neneve 49 deri në nenin 52, 136 paragrafi (1), 137 para-
grafi (2), 140, 141 paragrafi (1), 142 paragrafë (1) dhe (4), 
143, 154-a dhe 154-b të këtij ligji.  

 
Neni 236-g 

 Gjobe në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në 
kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
brokerit të sigurimit, nëse punon në kundërshtim me dispo-
zitat e neneve prej 49 deri në 52, 154-a paragrafi (1), 154-b 
paragrafi (8) dhe 134-b paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji.  

 
Neni 236-d 

(1) Gjobe në shumë prej 10 000 deri në 15 000 euro në 
kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundervajtje 
personit juridik, nëse:  

1) sigurohet në vend të huaj, në kundërshtim me nenin 
2 të këtij ligji;  

2) kryen punë sigurimi në kundërshtim me ndalimin 
nga neni 8 i këtij ligji;  

3) fiton aksione në shoqërinë e sigurimit, pa pelqim pa-
raprak nga Agjencia për Supervizion të Sigurimit në pajtim 
me nenin 18 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji;  

4) nuk e njofton Agjencinë në pajtim me nenin 18 para-
grafi (7) i këtij ligji;  

5) kryen veprimtari përfaqësimi në sigurim, në kun-
dershtim me dispozitat e nenit 134-d paragrafi (1) i ketij 
ligji dhe 

6) kryen punë të brokerit të sigurimit, në kundershtim 
me dispozitat nga neni 145 paragrafi (1) i këtij ligji.  

(2) Gjobe në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në 
kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundervajtje 
nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në 
personin juridik.  

(3) Krahas gjobës për kundërvajtje nga paragrafi (1) pi-
ka 1) e këtij neni, personit përgjegjës do t'i shqiptohet nda-
lim për ushtrimin e veprimtarisë në kohëzgjatje prej tri deri 
në pesë vjet. 
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(4) Krahas gjobës për kundërvajtje nga paragrafi (1) i 
ketij neni, personit përgjegjës në personin juridik do t'i 
shqiptohet edhe ndalim për ushtrimin e detyrës në kohezg-
jatje prej një deri në tri vjet.  

 
Neni 236-gj 

Gjobe në shumë prej 10 000 deri në 15 000 euro në 
kundervlere me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
bankes, shoqërisë brokere ose bursës, nëse vepron në kun-
dershtim me dispozitat e nenit 18 paragrafi (4) ose nenit 
134-zh paragrafi (3) të këtij ligji.  

 
Neni 236-e 

(1) Gjobe në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në 
kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundervajtje 
personit juridik, nëse:  

1) kryen punë sigurimi në kundërshtim me ndalimin 
nga neni 8 i këtij ligji;  

2) nuk e njofton Agjencinë në pajtim me nenin 18 para-
grafi (7) të këtij ligji.  

3) i shkel detyrimet për ruajtjen e të dhënave të fshehta, 
në pajtim me nenin 108 të këtij ligji; 

4) kryen punë përfaqësimi në kundërshtim me nenin 
134-v paragrafi (1) i këtij ligji dhe  

5) kryen punë të brokerit të sigurimit, në kundershtim 
me dispozitat nga neni 136 paragrafi (2) të këtij ligji.  

(2) Krahas gjobës për kundërvajtje nga paragrafi (1) i 
ketij neni, personit fizik do t'i shqiptohet edhe ndalim për 
ushtrimin e detyrës në kohëzgjatje prej një deri në tri vjet.  

 
Neni 236-zh 

(1) Gjobe në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në 
kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundervajtje:   

1) revizorit, nëse menjëherë nuk e njofton Agjencine 
për Supervizion të Sigurimit për rrethanat nga neni 130 i 
ketij ligji dhe 

2) aktuarit të autorizuar, nëse menjëherë nuk e njofton 
Agjencine për Supervizion të Sigurimit për rrethanat nga 
neni 116 paragrafi (8) i këtij ligji.  

(2) Krahas gjobës për kundërvajtjet nga paragrafet (1) 
dhe (2) të këtij neni, do t'i shqiptohet ndalim për kryerjen e 
veprimtarise revizorit, përkatësisht aktuarit të autorizuar në 
kohezgjatje prej një deri në tri vjet.  

 
Neni 236-z 

Organ kompetent për shqiptimin e sanksioneve për 
kundervajtje nga nenet 236, 236-a, 236-b, 236-v, 236-g, 
236-d, 236-gj, 236-е, 236-zh dhe 236-x të këtij ligji, eshte 
gjykata kompetente.  

 
Neni 236-x 

Kur kundërvajtja nga nenet 236, 236-а, 236-b, 236-v, 
236-g, 236-d, 236-gj, 236-e, 236-zh dhe 236-z të ketij ligji 
eshte kryer, veçanërisht kryerësi për vete ose për person 
tjeter të marrë dobi pronësore, gjykata kompetente mund të 
shqiptoje gjobë në shumë prej 25 000 eurosh, në kunderv-
lere me denarë."  

 
Neni 54 

Neni 237 ndryshohet si vijon: 
"(1) Gjobe në shumë prej 10 000 eurosh në kundervlere 

me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqerise së 
sigurimit, nëse: 

1) nuk e mban vlerën e kapitalit aksionar, në pajtim me 
nenin 15 paragrafi (5) i këtij ligji;  

2) nuk përpilon plan për punë dhe nuk e dërgon në Ag-
jencine për Supervizion të Sigurimit, në pajtim me nenin 
38 paragrafi (4) i këtij ligji;  

3) punon në kundërshtim me dispozitat e neneve 49 de-
ri në 52 të këtij ligji;  

4) kryen ndryshime pa marrë pëlqim, në pajtim me ne-
nin 66 paragrafi (1) i këtij ligji;  

5) nuk formon rezerva sigurie, në pajtim me nenin 70 të 
ketij ligji;  

6) nuk e mban nivelin e nevojshëm të margjinës së sol-
vences, në pajtim me nenin 75 ose 76 të këtij ligji;  

7) nuk e mban vlerën e fondit garantues, në pajtim me 
nenin 77 të këtij ligji;  

8) nuk ndan mjete që i mbulojnë rezervat teknike në 
pajtim me nenin 80 të këtij ligji dhe nuk i depoziton mjetet 
që i mbulojnë rezervat teknike, në pajtim me nenet 86 deri 
në 89 të këtij ligji;  

9) nuk ndan mjete që e mbulojnë rezervën matematiko-
re, ose nuk menaxhon me mjetet që e mbulojnë rezerven 
matematikore, në pajtim me nenet 90 deri në 98 të ketij lig-
ji;  

10) nuk i risiguron detyrimet nga marrëveshjet, në paj-
tim me nenin 99 të këtij ligji;  

11) nuk mban libra tregtare dhe nuk përpilon raporte 
vjetore në pajtim me nenet 117 deri në 121 të këtij ligji, ose 
punon në kundërshtim me rregullat e miratuara në baze të 
nenit 122 të këtij ligji;  

12) nuk e organizon revizionin e brendshëm, në pajtim 
me nenet 123 deri në nenin 128 të këtij ligji;  

13) raportet financiare i parashtron për revizion në sho-
qerine për revizion për të cilën nuk ka marrë pëlqim nga 
Agjencia, në pajtim me nenin 129 paragrafi (3) të këtij ligji 
dhe në Agjenci nuk i dërgon raportet e revizionit në afatin 
e paraparë, në pajtim me nenin 129 paragrafi (1) i ketij lig-
ji;  

14) nuk dërgon raport në Agjenci për Supervizion të Si-
gurimit, në pajtim me nenin 168-d paragrafi (1) i këtij ligji 
dhe  

15) nuk i dërgon informatat e nevojshme nga neni 168-
d paragrafi (2) i këtij ligji.  

(2) Gjobe në shumë prej 3 000 eurosh në kundervlere 
me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 
(1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në shoqerine e si-
gurimit. 

(3) Krahas gjobës për kundërvajtje nga paragrafi (1) i 
ketij neni, personit përgjegjës në shoqërinë e sigurimit do 
t'i shqiptohet edhe ndalim për ushtrimin e detyrës në ko-
hezgjatje prej 30 ditësh." 

 
Neni 55 

Pas nenit 237 shtohen katër nene te reja 237-а, 237-b, 
237-v dhe 237-g, si vijojnë:  

 
"Neni 237-a 

(1) Gjobe në shumë prej 3 000 eurosh në kundervlere 
me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqerise së 
sigurimit, nëse: 

1) nuk e njofton Agjencinë për Supervizion të Siguri-
mit, për të dhënat në pajtim me nenin 104 të këtij ligji;  

2) nuk vendos dhe mban baza të të dhënave, në pajtim 
me nenin 109 paragrafi (2) i këtij ligji;  

3) nuk emëron aktuar të autorizuar në afat prej dy mu-
ajsh nga dita e regjistrimit të shoqërisë në regjistrin tregtar, 
në pajtim me nenin 113 paragrafi (1) të këtij ligji;  
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4) nuk e njofton Agjencinë për Supervizion të Siguri-
mit për shkarkimin e aktuarit të autorizuar, në pajtim me 
nenin 115 paragrafi (4) i këtij ligji;  

5) nuk dërgon llogari vjetore në Agjencinë për Supervi-
zion të Sigurimit në afatin e paraparë, në pajtim me nenin 
120 paragrafi (1) i këtij ligji dhe  

6) nuk e njofton Agjencinë për Supervizion të Siguri-
mit për të dhënat, në pajtim me nenin 163 të këtij ligji.  

(2) Gjobe në shumë prej 1 000 eurosh në kundervlere 
me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 
(1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në shoqerine e si-
gurimit. 

(3) Krahas gjobës nga paragrafi (1) i këtij neni, do t'i 
shqiptohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalim për ush-
trimin e detyrës personit përgjegjës në shoqërinë e siguri-
mit, më së shumti në kohëzgjatje prej 30 ditësh.  

  
Neni 237-b 

(1) Gjobe në shumë prej 5 000 eurosh në kundervlere 
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqerise bro-
kere të sigurimit, nëse nuk kryen transfer të premise së ar-
ketuar, në pajtim me nenin 150-a paragrafi (2) i ketij ligji.  

(2) Gjobe në shumë prej 2 500 eurosh në kundervlere 
me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 
(1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në shoqerine broke-
re të sigurimit. 

 
Neni 237-v 

(1) Gjobe në shumë prej 3 000 eurosh në kundervlere 
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqerise bro-
kere të sigurimit, përkatësisht shoqërisë për perfaqesim në 
sigurim, nëse nuk e njofton Agjencinë për Supervizion të 
Sigurimit në pajtim me nenin 151 të këtij ligji, në afatet 
dhe mënyrën në pajtim me rregullat e miratuara në bazë të 
nenit 154 paragrafi (1) pika 4 të këtij ligji.  

(2) Gjobe në shumë prej 1 000 eurosh në kundervlere 
me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 
(1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në shoqerine broke-
re të sigurimit.  

(3) Krahas gjobës për kundërvajtje nga paragrafi (1) i 
ketij neni, personit përgjegjës në shoqërinë brokere të sigu-
rimit, përkatësisht shoqërisë për përfaqësim në sigurim, do 
t'i shqiptohet edhe ndalim për ushtrimin e detyrës në ko-
hezgjatje prej 30 ditësh.  

 
Neni 237-g 

Gjobe në shumë prej 5 000 eurosh në kundervlere me 
denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqerise së sigu-
rimit, nëse: 

1) nuk e njofton organin mbikëqyrës të shoqërisë së si-
gurimit, në pajtim me nenin 26 të këtij ligji;  

2) nuk e njofton Agjencinë për Supervizion të Siguri-
mit për të dhënat, në pajtim me nenin 30 paragrafi (3) të 
ketij ligji;  

3) nuk e njofton Agjencinë për Supervizion të Siguri-
mit për të dhënat, në pajtim me nenin 163 paragrafi (2) të 
ketij ligji dhe  

4) drejtorise së veçantë nuk i mundëson qasje në doku-
mentacionin e plotë të shoqërisë së sigurimit, në pajtim me 
nenin 168-g paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji."  

 
Neni 56 

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit 
të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spa-
struar të Ligjit për supervizion të sigurimit.  

 
Neni 57 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
„Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

1130. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ 

ЗАКОНИК 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Изборниот законик, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 2 април 2011 година. 

 
      Бр. 07-1796/1                                Претседател 
2 април 2011 година               на Република Македонија,                       
         Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК 
 

Член 1 
Во Изборниот законик („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 40/2006 и 136/2008), во членот 2 
точка 17 зборовите: „во време од три месеци до една 
година“ се заменуваат со зборовите: „повеќе од три ме-
сеци“. 

Во точката 18  сврзникот  “и“ се заменува со точка 
и запирка. 

Во точката 19 на крајот на реченицата точката се 
заменува со  сврзникот  “и“. 

По точката 19 се додава нова точка 20, која гласи: 
“20. “Изборна администрација“ ја сочинуваат вра-

ботените во стручната служба на Државната изборна 
комисија, членовите на изборните органи, секретарите 
на општинските изборни комисии, нивните заменици и 
други лица времено ангажирани за изборен процес во 
помошните тела на Државната изборна комисија.“ 

 
Член 2 

Во членот 4 став (2) зборовите: “тројца пратеници 
се избираат според пропорционалниот модел“ се заме-
нуваат со зборовите: “тројца пратеници се избираат 
според мнозинскиот модел во еден изборен круг”.  

 
Член 3 

Во членот 6 став (2) по зборовите: “Република Ма-
кедонија во странство“ се додаваат зборовите: “однос-
но конзуларни канцеларии“. 

   
Член 4 

Во членот 7 ставот  (2) се менува и гласи: 
“Кандидат за пратеник, член на совет и градоначал-

ник може да биде државјанин на Република Македони-
ја,  ако: 

- наполнил 18 години живот и  
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- има деловна способност.“ 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Кандидат за пратеник, член на совет и градона-

чалник не може да биде лице кое: 
- е осудено со правосилна судска одлука на безус-

ловна казна затвор над шест месеци, чие издржување 
сé уште не е започнато и 

- се наоѓа на издржување казна затвор за сторено 
кривично дело.“ 

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: “право 
да биде избран за член на совет и градоначалник има 
секој“ се заменуваат со зборовите: “кандидат за член 
на совет и градоначалник може да биде“. 

 
Член 5 

Во насловот на точката 8 пред членот 11 по зборот 
„данок“ се става запирка и се додава зборот „царина“. 

 
Член 6 

Во членот 11 став (1) по зборовите: “во изборната 
постапка“ се додава зборот “услугата“. 

Ставот  (3) се менува и гласи: 
“Министерот за финансии го пропишува постапува-

њето при оданочување со данок на додадена вредност 
на прометот на гласачките ливчиња и изборниот мате-
ријал потребен за спроведување на изборите, како и 
нивно царинење.“ 

 
Член 7 

Во членот 18 ставот  (2) се менува и гласи: 
„Во општинската изборна комисија, односно Из-

борната комисија на градот Скопје и избирачкиот од-
бор, членови не можат да бидат и: 

- избрани или именувани функционери од Владата, 
односно Собранието и лица вработени во државната 
администрација на Народниот правобранител, Мини-
стерството за правда, Министерството за одбрана, Ми-
нистерството за внатрешни работи,  Секретаријатот за 
законодавство, Државниот завод за статистика, Дирек-
цијата за заштита и спасување, Центарот за управување 
со кризи, стручната служба во Управниот суд,  струч-
ната служба на Државната изборна комисија и стручна-
та служба  на  Државната комисија за спречување на 
корупцијата.“                  

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
 “(4) Извршувањето на работите и работните задачи 

на вработените во органите на државната власт на де-
нот на изборите, а заради остварување на нивното  из-
бирачко право, се организира во смени.“ 

 
Член 8 

Во членот 22 по ставот (1) се додаваат  два  нови  
става  (2) и (3), кои  гласат: 

“(2) Секој подносител на листа на кандидати за из-
бор на претседател на Републиката или пратеници за 
гласањето во изборните единици во Европа и Африка, 
во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија  
определува овластен претставник и негов заменик во 
Република Македонија  кои ќе ја следат работата на из-
борните органи од започнувањето  на изборите се до 
утврдувањето и објавувањето на конечните резултати.  

(3) Овластен претставник и негов заменик пред из-
борните органи од ставовите  (1) и (2) на овој член не 
може да биде лице утврдено за кандидат.“ 

Во ставот (2) кој станува став (4) точката на крајот 
од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „нај-
доцна  седум дена пред денот на изборите“.  

По ставот (3) кој станува став (5) се додава нов став 
(6), кој гласи: 

“(6) Овластениот претставник на подносителот на 
листата е должен да носи беџ со бројот на избирачкото 
место за кое е овластен да врши набљудување.“ 

Ставот (4) станува став (7). 
 

Член 9 
Во членот 25 став (1) по зборот „технички“ се става 

запирка и се додава зборот „просторни“. 
 

Член 10 
Во членот 26 став (1) зборот „заменик“ се заменува 

со зборот “потпретседател“.   
 Во ставот (2) зборот „заменикот“ се заменува со 

зборот “потпретседателот“.   
 Во ставовите (3) и (4) по зборот “Претседателот“ 

се става запирка и се додава зборот “потпретседате-
лот“.           

 По ставот (7) се додаваат три нови става (8), (9) и 
(10), кои гласат: 

 „(8) По правило седницата  на Државната изборна 
комисија ја  свикува и со неа  раководи претседателот 
на Државната изборна комисија.  

  (9) Во случај на отсуство или спреченост на пре-
тседателот на Државната изборна комисија, седницата 
на Државната изборна комисија ја свикува и со неа ра-
ководи потпредседателот на Државната изборна коми-
сија.  

 (10) Државната изборна комисија ќе одржи седни-
ца и на предлог на член на Државната изборна комиси-
ја, ако предлогот е поддржан од мнозинството од вкуп-
ниот број на членови на Државната изборна комисија.“ 

 
Член 11 

Во членот 27 став (1) по зборот “претседател“ се 
става запирка и се додава зборот “потпретседател“. 

Алинејата 2 се менува и гласи: 
„- да е дипломиран правник со најмалку осум годи-

ни работно искуство  како правник,“. 
Ставовите (4) и (5) се менуваат и гласат: 
„(4) Од кандидатите на предлогот на листата поли-

тичките партии во опозиција предлагаат претседател и 
двајца членови на Државната изборна комисија, a пар-
тиите на власт предлагаат потпретседател и тројца чле-
нови на Државната изборна комисија.  

(5) Претседателот, потпретседателот и членовите на 
Државната изборна комисија ги избира Собранието со 
двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници.“ 

Во ставот (6) по зборот “претседателот“ се става за-
пирка и се додава зборот “потпретседателот“. 

 
Член 12 

Во членот 28 став (1) зборот „заменикот“ се замену-
ва со зборот „потпретседателот“. 

 
Член 13 

Во насловот пред членот 29 зборовите: „заменик на 
претседателот“ се заменуваат со зборовите: „потпрет-
седател и членови“. 
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Член 14 
Во членот 29 став  (1) зборовите: „ заменик на пре-

тседателот“ се заменуваат со зборовите: „потпретседа-
тел и членови.“ 

Во ставот  (2)  зборовите:   „ и заменикот  на пре-
тседателот“ се заменуваат со зборовите: „потпретседа-
телот  и членовите“. 

 
Член 15 

Во членот 31 став (2)  точка 7 по зборовите: “Из-
борната комисија на градот Скопје“ се додаваат зборо-
вите: “пред секои избори“. 

  Во точката  14 сврзникот  “и“  по зборот “предава“ 
се заменува  со запирка, а по зборот “прима“ се додава-
ат зборовите: “ и чува“. 

 По точката 14 се додава нова точка 14-а, која гла-
си: 

“14-а) го чува изборниот материјал од изборите за 
претседател на Републиката, за пратеници во Собрани-
ето на Република Македонија и референдум на држав-
но  ниво;“. 

Во точката 19 по зборот “изборот“ се додаваат збо-
ровите: “и разрешување“. 

Точката 24 се менува и гласи: 
„24) донесува правилник и упатство за надоместок 

на членовите на изборните органи  и изборната адми-
нистрација, врз основа на  бројот на избирачи,  видот,  
сложеноста, како и обемот на работите и времетраење-
то за нивното извршување;“. 

Точката 34 се менува и гласи: 
“34) донесува Деловник со кој го уредува начинот 

на работата и одлучувањето на членовите на Државна-
та изборна комисија;“. 

Во точката 35 по зборовите: “други докази“ се до-
даваат зборовите: “ако има најмалку два приговори за 
соодветното избирачко место“. 

Во точката 39 зборовите: „евиденција и “ се бри-
шат. 

 Точката 42) се менува и гласи: 
„42) ги сумира и утврдува резултатите од гласањето 

за листата на кандидат за избор на тројца пратеници, 
по еден од изборната единица за територијата во Евро-
па и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австра-
лија и Азија;“.  

По точката 43 се додава нова точка 43-а, која гласи:  
„43-а) јавно ги објавува ценовниците на радиодифу-

зерите и печатените медиуми на својата интернет стра-
ница.“ 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Обрасците и целокупниот изборен материјал за 

изборните единици број 7, 8 и 9 од овој закон, во кои 
најмалку 20% од запишаните гласачи во избирачкиот 
список за таа изборна единица зборуваат службен јазик 
различен од македонскиот јазик, се печатат на маке-
донски јазик и неговото кирилско писмо и на службе-
ниот јазик и писмото што го зборуваат најмалку 20% 
од запишаните гласачи во избирачкиот список за таа 
изборна единица.“ 

Ставот (5) станува став (6).  
 

Член 16 
Во членот 32 став (1) зборовите: “Агенција за др-

жавни службеници“ се заменуваат со зборовите: „орга-
нот на државната управа надлежен за водење евиден-
ција на државни и јавни службеници“. 

Член 17 
Во членот 34 став (1) по зборот  „претседател“ за-

пирката се заменува со сврзникот  „и“, по зборот  „чле-
на“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата 
се бришат. 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  
„(2) Претседателот и членовите од ставот (1) на 

овој член имаат заменици.“ 
Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и 

(5). 
 

Член 18 
Во членот 37 став (2) точка 2 по зборот “работење“ 

се додаваат зборовите: “пред денот на изборите и“.             
Во точката 5 по зборовите: “Државната изборна  ко-

мисија“ се додаваат зборовите: “пред секои избори“.     
 
Во точката 10 по зборот “одбори“ точката и запир-

ката се бришат и се додаваат зборовите: “и им издава 
беџови со бројот на избирачкото место на овластените 
претставници кои ќе ја следат работата на избирачките 
одбори“.  

Точката 15 се менува и гласи: 
“15) во рок од пет часа од приемот на целокупниот 

изборен материјал од избирачките одбори ги сумира 
резултатите од гласањето за листата на кандидати од 
избирачките места за кои е надлежна, составува запис-
ници и истите и ги предава на Државната изборна ко-
мисија;“. 

Во ставот (4) по точката  2 се додава нова точка 3, 
која гласи: 

“3) го чува изборниот материјал од локалните избо-
ри;“. 

Точките 3 и 4 стануваат точки 4 и 5.  
 

Член 19 
Во членот 38  став (2) по зборот „претседател“ за-

пирката се заменува со сврзникот „и“ по зборот „чле-
на“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата 
се бришат. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Претседателот и членовите имаат заменици.“ 
Ставовите (3), (4) и  (5) стануваат ставови (4), (5) и  

(6). 
Во ставот (6) кој станува став (7) броевите “(4) и 

(5)“ се заменуваат со броевите “(5) и (6)“. 
Во ставот (7) кој станува став (8) бројот “(6) “се за-

менува со бројот “(7)“, а бројот “(3) “се заменува со 
бројот “(4)“. 

 
Член 20 

По членот 38 се додава нов член 38-а, кој гласи: 
 

„Член 38-а 
За гласање во ДКП составот на  избирачкиот  одбор 

е идентичен со составот на избирачкиот одбор за гласа-
ње во Република Македонија и се формира во соглас-
ност со членот 38 од овој законик.“  

  
Член 21 

Во членот 41 став (5) во втората реченица по зборот 
„странство“ се става точка и зборовите до крајот на ре-
ченицата се бришат.  
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Член 22 
 Во членот 42 по ставот (2) се додаваат два нови 

става (3) и (4), кои гласат: 
“(3) Државната изборна комисија врши бришење во 

Избирачкиот список на починато лице или лице кое по 
кој било основ го загубило избирачкото право по бара-
ње на политичка партија со доставување на податоци 
за починатото лице или кое по кој било основ го загу-
било избирачкото право, врз основа на претходна про-
верка во податоците од матичните книги, евиденцијата 
на живеалиште и за државјанство на Република Маке-
донија, други службени евиденции и со непосредно 
проверување. 

(4) Запишувањето на државјаните на Република 
Македонија кои се на привремена работа или престој 
во странство се врши и врз основа на доставена пријава 
во ДКП.“ 

 
Член 23 

Во членот 43 став (1) алинеја  1 по зборот „живот“ 
се додаваат зборовите: „на денот на изборите“. 

 
Член 24 

Во членот 44 ставот (1) се брише. 
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (1) и (2). 
 

Член 25 
Во членот 46 зборовите: “воените пошти, организа-

циите, установите, единиците и “ се бришат. 
Алинејата 2 се брише.  
 

Член 26 
Во членот 47 алинеја 1 точката се заменува со сврз-

никот “и“ . 
Алинејата 2 се брише. 
 

Член 27 
Во членот 48 став (1) по зборот „комисија“ точката 

се заменува со запирка и се  додаваат зборовите: „ 
ДКП,  како и преку Интернет“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Државјаните на Република Македонија кои се 

на привремена работа или престој во странство  ако 
при увидот во ДКП утврдат дека тој или друг граѓанин 
не е запишан  во Избирачкиот список или се утврди де-
ка треба да се изврши запишување, дополнување или 
бришење на податоците, барањето за запишување, до-
полнување или бришење на податоците со кое прило-
жува и соодветна документација се доставуваат по еле-
ктронска пошта преку ДКП до Државната изборна ко-
мисија или директно  до Државната изборна комисија.“  

Во ставот (3) кој станува став (4) по зборовите: “со 
решение“ се додаваат зборовите: “врз основа на веро-
достојна документација“. 

Ставовите  (4), (5) и (6) стануваат ставови  (5), (6) 
и (7).  

По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи: 
„(8) Државјаните на Република Македонија кои се 

на привремена работа или престој во странство тужба 
против решението на Државната изборна комисија мо-
жат да поднесат по електронска пошта преку  ДКП до 
Управниот суд  или директно до Управниот суд.“ 

 
Член 28 

Во членот 49 став (1) бројот „10“ се заменува со 
бројот „15“. 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:  
 “(5) Политичките партии во текот на јавниот увид 

до заклучувањето и потпишувањето  на  избирачкиот 
список можат да направат увид  на податоците во Из-
бирачкиот список.“ 

 
Член 29 

Во членот 50 ставoвите (4), (5), (6) и (7) се бришат. 
 

Член 30 
 По членот 50 се додава  нова  точка 7-а  и нов  член 

50-а, кои  гласат: 
„7-а. Пријава и увид во Избирачкиот список  за гла-

сање во странство.  
 

Член 50-а 
(1) Државната изборна комисија  веднаш, а најдоц-

на два дена од денот на распишувањето на изборите до 
Министерството за надворешни работи, доставува  из-
вестување за објавување на јавен повик за распишува-
ње на изборите.  

(2) Министерството за надворешни работи веднаш, 
а најдоцна во рок од три дена од денот на добивањето 
на известувањето од ставот (1) на овој член  е должно 
да го достави до ДКП  заради објавување  во соодвет-
ната земја. 

(3) Известувањето од ставот (1) на овој член се об-
јавува на македонски јазик и неговото кирилско писмо, 
на јазиците и писмата на заедниците наведени во пре-
амбулата на Уставот на Република Македонија и на 
службениот јазик на соодветната земја во најмалку 
еден од трите најтиражни национални весници, кои во 
претходната година имаат највисок износ на платени 
даноци, на најмалку една четвртина од страница. 

(4) Известувањето  од ставот (1) на овој член содр-
жи податоци за  видот  на изборите за кои се гласа,  по-
вик за јавен увид во избирачкиот список и за пријаву-
вање за гласање, денот на започнувањето и  завршува-
њето на пријавувањето за гласање, потребните доку-
менти,  како и појаснување кој  може да гласа и каде ќе 
се спроведува гласањето.  

 (5) Јавниот повик во рокот утврден во ставот (1) на 
овој член се објавува   и на веб страницата  на Мини-
стерството за надворешни  работи, Државната изборна 
комисија и ДКП. 

(6) Барањето за запишување, дополнување или бри-
шење на податоците во посебните изводи од Избирач-
киот список за време на јавниот увид, државјаните на 
Република Македонија кои се на привремена работа 
или престој во странство можат да го поднесат по еле-
ктронска пошта преку  ДКП до Државната изборна ко-
мисија  или  до Државната изборна комисија. 

(7) Во посебните изводи од Избирачкиот список се 
запишуваат државјаните на Република Македонија  кои 
се на привремена работа или престој во странство со 
пријавено последно живеалиште во Република Македо-
нија и кои  поднеле  пријава за гласање за претстојните 
избори до ДКП на Република Македонија во соодвет-
ната земја.  

(8) Од денот на распишувањето на изборите до за-
вршувањето на јавниот увид државјаните на Република 
Македонија од ставот (7) на овој член  можат да доста-
ват пријава своерачно потпишана или испратена по 
електронска пошта со која се пријавуваат за гласање на 
претстојните избори.   
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(9) На изборите за избор на претседател и пратени-
ци можат да гласаат државјаните на Република Маке-
донија кои се на привремена работа или престој  во 
странство кои доставиле пријава за гласање и  се запи-
шани во посебните изводи од Избирачкиот список.   

(10) Барањето од ставот (6) и пријавата од ставот (8) 
на овој член, ДКП веднаш, а најдоцна во рок од два дена 
по завршувањето на јавниот увид, ги доставува по еле-
ктронска пошта  до Министерството за надворешни ра-
боти, а Министерството за надворешни работи веднаш, а 
најдоцна во рок од 24 часа од денот на приемот на исти-
те, ги доставува до Државната изборна комисија.“ 

 
Член 31 

Во членот 58 став (3) по зборот „кандидати “ се до-
даваат зборовите: „може да“.  

 
Член 32 

Во членот 60  став  (2) по зборот  “кандидати“ се 
додаваат зборовите: “за избор на пратеници“.  

По ставот (2) се додава нов став (3),  кој  гласи: 
„(3) Општинската изборна комисија и Изборната 

комисија на градот Скопје го утврдува субјективитетот 
на подносителот на листата на кандидати за избор на 
членови на совет и градоначалници  врз основа на изја-
вата на политичките партии кои настапуваат како коа-
лиција на изборите за избор на членови на совет и гра-
доначалници.“  

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и  
(6).  

Ставот (6) кој станува став  (7) се менува и гласи: 
“(7) Ако подносител на листата на кандидати е гру-

па избирачи, називот на листата се означува со “група 
избирачи” и името и презимето на кандидатот.“  

 
Член 33 

Во членот 61  став  (2)   бројот “200  “ се заменуваат 
со бројот “1.000“. 

 
Член 34 

Во членот 63 став (1) по зборот „живеалиште“ за-
пирката и зборовите: „професија и“ се бришат. 

Во ставот (2 ) зборот „десеттиот“ се заменува со 
зборот  „петнаесеттиот“. 

 
Член 35 

Во членот 64 ставови (1), (2), (3) и (4) по зборот 
„симболот“ се додаваат зборовите: „ако го има“, a збо-
рот „професија“ се брише. 

 
Член 36 

Во членот 66 став (3) точката на крајот на речени-
цата се брише и се додаваат   зборовите: “и Изборната 
комисија на градот Скопје“. 

 
Член 37 

Во членот 67 по ставот (8) се додава нов став (9), 
кој гласи: 

„(9) Доставувањето на приговор и тужба за гласа-
њето во изборните единици во Европа и Африка, во 
Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија  по 
пошта не е дозволено, а се врши  преку овластениот 
претставник на кандидатите за тие изборни единици во 
Република Македонија.“ 

Член 38 
Во насловот на Главата VI зборовите: “И ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА“ се бришат. 
 

Член 39 
Под насловот  по членот 69 се додава нов член 69-а, 

кој гласи: 
 

“Член 69-а 
(1) За изборна кампања се смета јавно собирање и 

други јавни настани организирани од страна на органи-
заторот на кампањата, јавно истакнување на плакати, 
видеопрезентации на јавни места, изборно медиумско 
и интернет претставување, дистрибуирање на печатени 
материјали и јавно претставување на потврдените кан-
дидати од надлежните изборни органи и нивните про-
грами.  

(2) Изборната кампања започнува 20 дена пред де-
нот на изборите и во првиот и вториот круг на гласање  
не смее да трае 24 часа пред денот на изборите и на де-
нот на изборите.“ 

 
Член 40 

            Членот 74 се менува и гласи: 
“Од денот на донесувањето на Одлуката за распи-

шување на избори до завршување на изборот на пре-
тседател на Република Македонија, пратеници во Со-
бранието на Република Македонија и изборот на Вла-
дата на Република Македонија согласно со резултатите 
од изборите, како и од денот на донесувањето на одлу-
ката за распишување на избори па до завршувањето на 
изборите за избор на градоначалник или членови на со-
ветот, односно до конституирањето на советот на оп-
штините и градот Скопје не може да се врши никаква 
вонредна исплата на плати, пензии, социјална помош 
или други исплати од буџетски средства или средства 
од јавни фондови.”   

 
Член 41 

Точката 3 пред членот  75 станува точка 2.  
 

Член 42 
Членот 75 се менува и гласи: 
„(1) Советот за радиодифузија  по претходно приба-

вено мислење од Државната изборна комисија донесу-
ва Правилник за однесувањето на радиодифузерите во 
периодот пред започнување на изборната кампања и 
Правилник за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборната кампања и ги об-
јавува во „Службен весник на Република Македонија“. 

(2) Со Правилникот за однесувањето на радиодифу-
зерите во периодот пред започнување на изборната 
кампања се пропишуваат содржини кои се сметаат за 
изборно медиумско претставување и кои не се дозволе-
ни во периодот пред започнување на изборната кампа-
ња, како  и  начинот на однесување на радиодифузери-
те од денот на распишување на изборите до денот 
определен за започнување на изборната кампања. 

(3) Со Правилникот за рамноправен пристап во ме-
диумското претставување за време на изборната кампа-
ња се  пропишуваат облиците на изборно медиумско 
претставување за време на изборната кампања, начинот 
на обезбедување на рамноправен пристап во претставу-
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вањето на учесниците во изборниот процес во сите об-
лици на изборно медиумско претставување и начинот 
на известување за време на изборниот молк во програ-
мите на радиодифузерите. 

(4) Радиодифузерите се должни да постапуваат сог-
ласно со прописите од ставот (1) на овој член. 

(5) Радиодифузерите се должни на нивните програ-
ми да обезбедат рамноправен пристап во изборното ме-
диумско претставување за време на изборната кампања 
на сите учесници во изборниот процес во согласност со 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања.“ 

 
Член 43 

По членот 75 се додава нов член 75-а, кој гласи: 
 

„Член 75-а 
(1) За време на изборната кампања, радиодифузери-

те кои ги покриваат изборите можат да емитуваат 15 
минути дополнително време за рекламирање на реален 
час емитувана програма, исклучиво наменети за плате-
но политичко рекламирање, од кои за еден учесник во 
изборната кампања можат да одвојат најмногу 10 ми-
нути. 

(2) Радиодифузерите и печатените медиуми се 
должни во рок од пет дена од денот на распишување на 
изборите да утврдат ценовници за платено политичко 
рекламирање на изборните програми и на кандидатите 
на учесниците во изборниот процес. 

(3) Во периодот од утврдување на ценовниците до 
започнување на изборната кампања медиумите се 
должни, најмалку двапати, јавно да ги објават ценовни-
ците од ставот (2) на овој член на своите програми, од-
носно во своите печатени изданија.  

(4) Ценовниците не смеат да се менуваат во текот 
на изборната кампања. 

(5) Печатените медиуми се должни ценовниците од 
ставот (2) на овој член да ги достават до Државната из-
борна комисија и Државниот завод за ревизија во рокот 
утврден од ставот (3) на овој член, а радиодифузерите 
и до Советот за радиодифузија на Република Македо-
нија. 

(6) Радиодифузерите и печатените медиуми во Ре-
публика Македонија се должни  на сите учесници во 
изборниот процес да обезбедат рамноправен пристап за 
платено политичко рекламирање.“ 

 
Член 44 

Членот  76 се менува и гласи: 
„(1) Платеното политичко рекламирање мора да би-

де соодветно и видливо означено како „платено поли-
тичко рекламирање“ и јасно одвоено од другите содр-
жини на медиумите. 

(2) Во сите облици на платеното политичко рекла-
мирање нарачателот на рекламирањето мора да биде 
јасно означен.  

(3) Не е дозволено учество на малолетници во пла-
тено политичко рекламирање. 

(4) Радиодифузерите не смеат да емитуваат платено 
политичко рекламирање во вести, посебни информа-
тивни програми, образовни и програми за деца и во 
преноси од верски, спортски, културни, забавни и дру-
ги настани. 

(5) Јавниот радиодифузен сервис не смее да емиту-
ва платено политичко рекламирање.“ 

Член 45 
По членот 76 се додава нова точка 3 и два нови чле-

на 76-а и 76-б, кои гласат: 
“3. Медиумско следење. 
 

Член 76-а 
(1) Јавниот радиодифузен сервис е должен, без на-

доместок, во соработка со Државната изборна комисија 
да ги информира граѓаните за начинот и техниката на 
гласање и да емитува други информации поврзани со 
изборниот процес. 

(2) За време на изборната кампања Јавниот радио-
дифузен сервис е должен да емитува бесплатно поли-
тичко претставување на учесниците во изборниот про-
цес во согласност со Правилникот за рамноправен при-
стап во медиумското претставување за време на избор-
на кампања. 

 
Член 76-б 

(1) Советот за радиодифузија е должен да го следи 
изборното медиумско претставување и програмскиот 
сервис на радиодифузерите во Република Македонија од 
денот на распишувањето на изборите до завршувањето 
на гласањето на денот на одржувањето на изборите. 

(2) Советот за радиодифузија е должен, по утврду-
вањето на неправилностите, да покрене прекршочна 
постапка пред надлежниот суд против радиодифузерот 
кој ги повредил одредбите од овој законик.“ 

 
Член 46 

Членот 77 се менува и гласи: 
„(1) Резултати од испитувањата на јавното мислење 

поврзани со учесниците во изборниот процес се објаву-
ваат најдоцна пет дена пред денот определен за одржу-
вање на изборите. 

(2) При објавување на резултатите од испитувањата 
на јавното мислење поврзани со учесниците во избор-
ниот процес, медиумите се должни да наведат подато-
ци за името на нарачателот кој го побарал и го платил 
испитувањето, институцијата што го извршила испиту-
вањето, применетата методологија, големината и стру-
ктурата на испитаниот примерок и периодот во кој е 
спроведено испитувањето.“ 

 
Член 47 

Во членот 83  став (2) алинеја 3 зборовите: “од 
20.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат 
со зборовите:  “до 5% од вкупниот приход во претход-
ната година“. 

Во  ставот (3) по зборот „член“ запирката се заме-
нува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се 
бришат. 

 
Член 48 

По членот 84-а се додава нов член 84-б, кој гласи: 
      

„Член 84-б 
(1) Организаторот на изборната кампања е должен 

единаесеттиот ден од денот на изборната кампања да 
поднесе финансиски извештај за приходите и расходи-
те на жиро-сметката за изборна кампања од денот на 
нејзиното отворање до крајот на десеттиот ден од из-
борната кампања. 
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(2) Организаторот на изборната кампања е должен 
еден ден по завршување на изборната кампања да под-
несе финансиски извештај за приходите и расходите на 
жиро-сметката за изборна кампања за втората полови-
на од изборната кампања. 

(3) Извештаите од ставовите (1) и (2) на овој член 
се поднесуваат на образец пропишан од министерот за 
финансии во кој се содржани податоците за име однос-
но назив на донаторот, вид и вредност на донации, да-
тум на добивање на донации и расходите за секоја до-
нација и приходи и расходи за време на изборната кам-
пања. 

(4) Извештаите се поднесуваат до Државната избор-
на комисија, Државниот завод за ревизија и до Држав-
ната комисија за спречување на корупцијата, кои се 
должни да ги објават на своите веб  страници.“ 

 
Член 49 

Во членот 85 ставовите  (1), (2), (3) и (4) се менува-
ат и гласат: 

„(1) Организаторот на изборната кампања е должен 
веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на завр-
шување на изборната кампања да поднесе вкупен фи-
нансиски извештај за изборната кампања. 

(2) Финансискиот извештај за изборната кампања 
се поднесува на образецот од членот 84-б став (3) на 
овој законик. 

(3) Финансискиот извештај се поднесува до Држав-
ната изборна комисија, Државниот завод за ревизија, 
Државната комисија за спречување на корупцијата и 
Собранието на Република Македонија, а за локалните 
избори и до советот на општината и Советот на градот 
Скопје. 

(4) Финансискиот извештај од ставот (3) на овој 
член Државната изборна комисија,  Државниот завод за 
ревизија и Државната комисија за спречување на ко-
рупцијата јавно ги објавуваат на своите веб страници.“ 

Ставот (6) се менува и гласи: 
„Државниот завод за ревизија доколку утврди не-

правилности во финансискиот извештај на организато-
рот на изборната кампања, кои се спротивни на одред-
бите на овој законик поднесува барање за поведување 
на прекршочна постапка или пријава до надлежниот ја-
вен обвинител  во рок од 30 дена од денот на утврдува-
њето на неправилностите.“  

 
Член 50 

Во членот 86 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„(2) Право на надоместок на трошоци за избори 
имаат организаторите на изборна кампања од чии ли-
сти на кандидати не е избран кандидат за претседател 
на Републиката, кандидат за пратеник, кандидат за 
член на совет, односно кандидат за градоначалник  во 
висина од 15 денари по добиен глас  ако  освоиле  нај-
малку 1,5% од вкупниот број гласови од излезените 
граѓани на ниво на Републиката, изборната единица, 
односно општината.“  

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).  
 

Член 51 
Во членот 89 алинеја 6 зборот “графитно“ се брише. 
 

Член 52 
Во членот 91 став (3) по зборот “веднаш“ се додава-

ат зборовите:  “а најдоцна во рок од 24 часа“. 

Член 53 
Во членот 92 став (1) точката на крајот на речени-

цата се брише и се додаваат зборовите: “на територија-
та на Република Македонија“. 

 
Член 54 

Во членот 101 став (3) точката на крајот на речени-
цата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
“но не започнува со броење на гласовите пред 19,00 ча-
сот“. 

 
Член 55 

Во членот 105  став (4) зборовите: „Овластените до-
машни“ се заменуваат со зборот „Акредитираните“. 

Во ставот (5) зборовите: „овластените домашни“ се 
заменуваат со зборот „акредитираните“. 

 
Член 56 

Во член 106  се додаваат два нови става (2)  и (3), 
кои гласат: 

„(2) Овластените претставници на подносителите 
на листи за време на гласањето и на местото на гласа-
њето носат беџ со бројот на избирачкото место за кое 
се овластени. 

(3) Избирачкиот одбор може да го отстрани секое 
лице кое при гласањето користи мобилен телефон или 
апарат за сликање на гласачкото ливче. “ 

 
Член 57 

Во членот 109 по ставот (3) се додава нов став  (4), 
кој гласи: 

“(4) Избирачот гласа истовремено кога се одржува-
ат два или повеќе видови на избори или   референдум-
ско  изјаснување.“  

 
Член 58 

Во членот 113 ставот (1 ) се брише. 
 Ставот (2) станува став  (1). 
Ставот (3) кој станува став (2) се менува и гласи: 
“(2) Општинската изборна комисија е должна по 

добивање на списоците за избирачите од ставот (1) на 
овој член, веднаш да ги достави до казнено-поправните 
домови каде што избирачите се на издржување казна 
затвор или се во притвор.“ 

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (3), (4) и 
(5). 

 
Член 59 

Во членот 113-а став (1) по кратенката “ДКП“ се 
додаваат зборовите: “односно конзуларните канцела-
рии“. 

“По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
(2) Гласањето во странство се спроведува во ДКП 

или конзуларните канцеларии  на Република Македо-
нија во странство: 

Република Албанија - Тирана, 
Република Австрија - Виена  која ги покрива  Сло-

вачката Република и Јапонија, 
Австралија - Камбера и Мелбурн, 
Кралство Белгија - Брисел која го покрива Големо-

то Војводство Луксембург, 
Босна и Херцеговина - Сараево, 
Република Бугарија - Софија која ја покрива и Ре-

публика Молдавија, 
Канада - Отава и Торонто, 
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Народна Република Кина - Пекинг која ги покрива 
Демократска Народна Република Кореја, Монголија и 
Социјалистичка Република Виетнам, 

Република Хрватска - Загреб, 
Кралство Данска - Копенхаген, 
Арапска Република Египет - Каиро, 
Република Естонија - Талин, 
Француска Република - Париз и Стразбур која ја 

покрива Португалската Република, 
Сојузна Република Германија - Берлин, Бон и Мин-

хен, 
Република Грција - Атина и Солун, 
Република Унгарија - Будимпешта, 
Индија - Њу Делхи, 
Италија - Рим  и Венеција  која ја покрива Малта, 
Држава Израел -Тел Авив, 
Света Столица Ватикан, 
Кралство Холандија - Хаг, 
Република Полска - Варшава, 
Романија - Букурешт, 
Руска Федерација - Москва која ја покрива  Репуб-

лика Белорусија, 
Република Србија - Белград, 
Република Словенија - Љубљана, 
Кралство Шпанија - Мадрид, 
Кралство Шведска - Стокхолм која ја покрива  Ре-

публика Финска, 
Швајцарска Конфедерација - Берн и Женева  која го 

покрива Принципатот Лихтенштајн, 
Република Турција - Анкара и Истанбул која ги по-

крива Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емира-
ти, Република Казахстан, Киргистанската Република, 
Азербејџанската Република и Република Узбекистан, 

Украина - Киев, 
Обединето Кралство на Велика Британија и Север-

на Ирска - Лондон која ги покрива Ирска и Република 
Исланд, 

САД - Вашингтон, Детроид, Чикаго и Њујорк, 
Држава Катар - Доха, 
Црна Гора - Подгорица, 
Чешка Република - Прага, 
Република Косово - Приштина и 
Кралство Норвешка - Осло.“ 
Ставовите (2), (3), (4), (5), (6)  и (7) стануваат ставо-

ви (3), (4), (5), (6), (7) и (8). 
 

Член 60 
Во членот 114 алинејата 2 станува алинеја 3. 
 Алинејата 3 станува алинеја 2. 
 

Член 61 
Во членот 116 став (1) по зборовите: “вкупниот 

број на избирачи кои гласале“ се додаваат зборовите: 
“вкупниот број на болни и немоќни лица кои гласале“. 

Во ставот (3) зборот “евентуалните“ се брише. 
 

Член 62 
Во членот 117 став (7) зборовите: “Овластените до-

машни“ се заменува со зборот “Акредитираните“. 
 

Член 63 
Во членот 118 став (2) зборовите: “овластените до-

машни“ се заменуваат со зборот “акредитираните“. 

Член 64 
По членот 118 се додава нов член 118-а, кој гласи: 
 

“Член 118-а 
(1) Записниците и другиот изборен материјал од 

гласањето во ДКП избирачкиот одбор му ги предава на 
надлежното лице од ДКП кое го определува Државната 
изборна комисија (во натамошниот текст: надлежно 
лице од ДКП) во рок од пет часа по завршување на гла-
сањето. За ова предавање се составува посебен запис-
ник. 

(2) Примерок од записниците од гласањето во ДКП 
направени како копија под индиго добива секој прет-
ставник на подносителот на листата, а овластените 
акредитирани набљудувачи добиваат примерок од та-
беларниот дел од записникот. Оригиналниот примерок 
кој претходно е со печат од Државната изборна коми-
сија се доставува до надлежното лице од ДКП. 

(3) Надлежното лице од ДКП е должно записникот од 
гласањето во ДКП целокупниот изборен материјал од гла-
сањето во ДКП и еден примерок од посебниот записник 
од ставот (1) на овој член веднаш по дипломатска пошта 
да ги достави до Државната изборна комисија.“ 
 

Член 65 
Во членот 119 по ставот (1) се додаваат три нови 

става (2) , (3) и (4),  кои гласат: 
“(2) За својата работа општинската изборна комиси-

ја составува записник.  
(3) Во записникот за гласањето се внесуваат пода-

тоци за сумираните гласови од гласањето, редниот број 
на избирачките места во изборната единица за која е 
надлежна, вкупниот број на избирачи за тие избирачки 
места запишани во изводите од Избирачкиот список, 
вкупниот број на избирачи што гласале, вкупниот број 
на болни и немоќни лица кои гласале, вкупниот број на 
неважечки гласачки ливчиња и вкупниот број на гласо-
ви што ги добила секоја листа на кандидати од изби-
рачките места за кои таа општинска изборна комисија е 
надлежна. 

(4) Во записникот се внесуваат и забелешките даде-
ни од членовите на општинската изборна комисија.“ 

 
Член 66 

По членот 119 се додава нов член 119-а, кој гласи: 
 

“Член 119-а 
(1) Записникот од членот 119 на овој законик го 

потпишуваат претседателот и членовите на општинска-
та изборна комисија.  

(2) Записникот е важечки ако е потпишан од мно-
зинството членови на општинската изборна комисија.  

(3) Претседателот на општинската изборна комиси-
ја е должен да ги наведе причините за непотпишување 
на записникот од член на комисијата.  

(4) Претседателот на општинската изборна комиси-
ја е должен на присутните претставници на подносите-
лите на листите ако имаат забелешки, да им се овозмо-
жи да бидат евидентирани во записникот и тие да би-
дат основа во постапката за заштита на избирачкото 
право.  

(5) Примерок од записникот добива и секој прет-
ставник на подносителот на листата, а акредитираните 
набљудувачи добиваат примерок од табеларниот дел 
од записникот.“ 
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Член 67 
Во членот 121 по ставот  (2) се додава нов став (3), 

кој гласи: 
“(3) За претседател е избран кандидатот кој добил 

мнозинство гласови од избирачите кои гласале, докол-
ку гласале повеќе од 40% од избирачите.“ 

 
Член 68 

Во членот 125 став (2) по зборовите: “вкупниот 
број на избирачи што гласале“ се додаваат зборовите: 
“вкупниот број на болни и немоќни лица кои гласале“.  

 
Член 69 

Во членот 126 став (5) зборот „домашните“ се заме-
нува со зборот „акредитираните“. 

 
Член 70 

По членот 127 се додава нов член 127-а, кој гласи: 
 

“Член 127-а 
(1) Државната изборна комисија ги сумира и ги 

утврдува вкупните резултати од гласањето во трите из-
борни единици во Европа и Африка, во Северна и Јуж-
на Америка и во Австралија и Азија. 

(2) За пратеник е избран кандидатот кој добил пого-
лем број на гласови од избирачите кои гласале, но не 
помалку од 2% од вкупниот број на запишани избирачи 
во изборната единица.“  

 
Член  71 

Во членот 128 став (2) по алинејата 2 се додава нова 
алинеја 3, која гласи:  

„- вкупниот број на болни и немоќни лица и“. 
 

Член 72 
Во членот 131 став (2) по алинејата 2 се додава нова 

алинеја 3, која гласи: 
 “- вкупен број на болни и немоќни лица кои гласа-

ле.“ 
Во ставот (3) зборот “домашните“ се заменува со 

зборот “акредитираните“.  
 

Член 73 
Во членот 135 став (2) по зборот “објавува“ се дода-

ваат зборовите: “веднаш, а најдоцна“. 
 

Член 74 
Во членот 136 став (3) зборовите: “најдоцна во рок 

од 24 часа од конечното завршување на изборите“ се 
заменуваат со зборовите: “ веднаш, а најдоцна во рок 
од 24 часа од денот на нивната конечност“. 

 
Член 75 

Во членот 147 ставот (3)  се менува и гласи: 
“Приговорите се поднесуваат во писмена форма и 

содржат:  
- место, време, опис на направената повреда, стори-

телот и доказите на кои подносителот се повикува,   
- име, презиме и потпис на подносителот на приго-

ворот, односно на овластениот претставник и  
- електронско сандаче за прием на писмена.“ 
Во ставот (4) по зборот “приговор“ запирката се за-

менува со сврзникот “и“, а зборовите: “и жалба “ се 
бришат. 

Ставот  (5) се брише. 

По ставот  (6) кој станува став (5)  се додаваат два 
нови става (6) и (7), кои гласат: 

“(6) Доставувањето на приговори и тужби за гласа-
ње  во изборните единици во Европа и Африка, во Се-
верна и Јужна Америка и во Австралија и Азија  не е 
дозволено по пошта, а  се врши  преку овластениот 
претставник во Република Македонија. 

(7) Одлуките на Управниот суд се правосилни и 
против нив не може да се изјави жалба или друг вид на 
правна заштита.“  

 
Член 76 

Во членот 148 по ставот (3) се додава нов став (4), 
кој гласи: 

“(4) Одлуката од ставот (3) на овој член се доставу-
ва во електронско сандаче за прием на писмена  и од-
луката се смета за доставена  во рок од пет часа од до-
ставувањето во електронското сандаче.“ 

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6). 
Ставот (5)  се менува и гласи:  
“(5) Против одлуката на Државната изборна коми-

сија, подносителот на приговорот по кој одлучувал, 
Државната изборна комисија може да поднесе тужба 
до Управниот суд во рок од 48 часа од приемот на ре-
шението.“ 

 
Член 77 

Во членот 149 по  ставот  (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

“(2) Секој избирач на кого му е повредено избирач-
кото право  во постапката за спроведување на гласање-
то во странство може да поднесе приговор до Државна-
та изборна комисија  во рок од 24 часа по брза пошта, а 
времето на поднесување на приговорот се смета од 
времето на предавањето на пратката.“  

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5). 
 

Член 78 
Во членот 150  став (1) по зборот “седница“ се до-

даваат зборовите: “за која ги информираат овластените 
претставници по чии тужби се одлучува“. 

 
Член 79 

Во членот 154 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

“(2) Ако на пратеник кој е избран од листата на кан-
дидати од трите изборни единици во Европа и Азија, 
во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија 
му престане мандатот според еден од основите утврде-
ни во членот 152 на овој законик, се распишуваат до-
полнителни избори за избор на пратеници во изборната 
единица од која е избран пратеникот.“ 

 
Член 80 

Во членот 161 став (1) алинејата 1 се менува и гла-
си: 

“- домашни здруженија и странски организации, 
кои се регистрирани согласно со закон, најмалку една 
година пред денот на одржувањето на изборите, а во  
чии статути е вклучено начелото на заштита на човеко-
вите права,“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“Државната изборна комисија ја утврдува процеду-

рата за набљудување на изборите и изборната постап-
ка.“ 
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Член 81 
По членот 162 се додава нов член 162-а, кој гласи: 
 

“Член 162-а 
 Само акредитираните набљудувачи можат да ин-

формираат за текот на изборниот процес и активности-
те поврзани со неговото набљудување.“ 

 
Член 82 

По членот 178 се додава нов член 178-а, кој гласи: 
 

„Член 178-а 
Пред поднесување на барање за поведување на пре-

кршочна постапка пред надлежниот суд се спроведува 
постапка за порамнување согласно со Законот за пре-
кршоците.“ 

 
Член 83 

По членот 179 се додаваат два нови члена 179-а и 
179-б, кои гласат: 

 
“Член 179-а 

Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на регистрира-
на политичка партија, коалиција и независен кандидат, 
односно овластен претставник или негов заменик на 
подносител на листа на кандидати, ако ги употребат по-
датоците од избирачкиот список за други цели или ги 
користат на денот на изборите за евидентирање на лица-
та кои гласаат (член 55 ставови (1) и (4)). 

 
Член 179-б 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правното лице, ако не го почитува рокот за започнува-
ње и завршување на изборната кампања (член 69-а став 
(2)). 

(2) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице кое ја попречува и оневозможува изборната 
кампања (член 73).“ 

 
Член 84 

Членот 181 се менува и гласи:   
“(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ра-
диодифузерот, ако: 

- не ги почитува правилата од членот 75 ставови (2) 
и (3) на овој законик и 

- кој нема да обезбеди рамноправно претставување 
на учесниците во изборниот процес (членови 75 став 
(5) и 75-а став (1)). 

(2) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра  во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на одго-
ворниот уредник за дејствијата од ставот (1) на овој 
член.“ 

 
Член 85 

Членот 182 се менува и гласи:  
“(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ра-
диодифузерот и печатениот  медиум,  ако: 

- емитува дополнително време за платено политич-
ко рекламирање на реален час спротивно на членот 75-
а став (1) од овој законик, 

- не утврди ценовник за платено политичко рекла-
мирање на изборните програми на учесниците во из-
борниот процес (член 75-а став (2)), 

- не го објави ценовникот во периодот од започну-
вањето до завршувањето на изборната кампања ( член 
75-а став (3)), 

- го изменат ценовникот во текот на изборната кам-
пања (член 75-а став (4)), 

- не ги достават ценовниците до надлежните органи 
(член 75-а став (5)) и  

- не обезбедат рамноправно претставување на учес-
ниците во изборниот процес (член 75-а став (6)). 

(2) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра  во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на главни-
от и одговорен  уредник за дејствијата од ставот (1) на 
овој член.“ 

 
Член 86 

Членот 183 се менува и гласи: 
“(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ра-
диодифузерот,  ако: 

- го објави изборното пропагандно известување без 
наведување дека се работи за платено политичко рек-
ламирање и ако не го одвои од другите содржини на 
медиумите (член 76 став (1)),  

- јасно не го означи нарачателот на платеното поли-
тичко рекламирање     (член 76  став (2)), 

- го објави изборното пропагандно известување  со 
учество на малолетници во платено политичко рекла-
мирање (член 76 став (3)) и 

- емитува платено политичко рекламирање во ве-
сти, информативни, образовни и програми за деца, во 
преноси од верски, спортски, културни и други наста-
ни  (член 76 став (4)). 

 (2) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра  во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
главниот и одговорен уредник за дејствијата од ставот 
(1) на овој член.“ 

 
Член 87 

По членот 183 се додава нов член 183-а, кој гласи: 
 

„Член 183-а 
Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра  во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на главни-
от и одговорен  уредник  на јавното гласило, ако: 

- ги објави резултатите од испитувањето на јавното 
мислење спротивно на членот 77 став (1) од овој зако-
ник и 

- ги објави резултатите од испитување на јавното 
мислење, а не ги наведе податоците утврдени во чле-
нот 77 став (2) на овој законик.“  

 
Член 88 

По членот 188 се додава нов член 188-а, кој гласи: 
 

„Член 188-а 
Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра  во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на орга-
низаторот на изборната кампања, ако 
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- не ги достави финанските извештаи во рокот утвр-
ден со членот 84-б ставови (1) и (2) на овој законик.“ 

 
Член 89 

Во членот 189 став (1) зборовите: “политичка пар-
тија“ се заменуваат со зборовите: “организатор на из-
борната кампања“. 

 
Член 90 

По членот 189 се додава нов член 189-а, кој гласи: 
 

“Член 189-а 
(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ра-
диодифузерот  или печатениот медиум  кој нема да 
поднесе извештај за рекламниот простор искористен од 
секој организатор на изборната кампања и средствата 
кои се платени или се побаруваат по таа основа, нај-
доцна 15 дена по денот на завршувањето на изборната 
кампања (член 85-а). 

(2) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра  во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на одго-
ворниот уредник за дејствијата од ставот (1) на овој 
член.“ 

 
Член 91 

Членот 190 се менува и гласи: 
“(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на од-
говорното лице во правното лице доколку постапи 
спротивно на одредбите на членот 74 од овој законик.  

(2) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на лице 
кое при гласањето користи мобилен телефон или апа-
рат за сликање на гласачкото ливче. 

(3) Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на лицето 
од членот 106 на овој законик, ако во времето и место-
то на гласањето носи ознака или симбол на политичка 
партија или кандидат и ако за време на гласањето не 
носи  беџ.” 

 
Член 92 

Заменикот на претседателот на Државната изборна 
комисија продолжува да ја врши функцијата како пот-
претседател на Државната изборна комисија до истекот 
на мандатот за кој е избран. 

 
Член 93 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 
донесат во рок од десет  дена  од денот на влегувањето 
во сила на овој закон.  

 
Член 94 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Изборниот законик.  

 
Член 95 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“. 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN 

E KODIT ZJEDHOR 
 

Neni 1 
Në Kodin zgjedhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 40/2006 dhe 136/2008), në nenin 2 
pika 17 fjalët: "në kohë prej tre muajsh deri në një vit" 
zëvendësohen me fjalët: "më shumë se tre muaj". 

Në pikën 18 lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.  
Në pikën 19 në fund të fjalisë, pika zëvendësohet me 

lidhëzën "dhe". 
Pas pikës 19 shtohet pikë e re 20, si vijon: 
 "20. "Administratë zgjedhore" e përbëjnë të punësuarit 

në shërbimin profesional të Komisionit Shtetëror të 
Zgjedhjeve, anëtarët e organeve zgjedhore, sekretarët e 
komisioneve komunale të zgjedhjeve, zëvendësit e tyre dhe 
personat tjerë të angazhuar përkohësisht në procesin 
zgjedhor në trupat ndihmëse të Komisionit Shtetëror të 
Zgjedhjeve." 

 
Neni 2 

Në nenin 4 paragrafi (2) fjalët: "tre deputetë zgjidhen 
sipas modelit proporcional", zëvendësohen me fjalët: "tre 
deputetë zgjidhen sipas modelit të shumicës në një rreth 
zgjedhor." 

 
Neni 3 

Në nenin 6 paragrafi (2) pas fjalëve: "Republikës së 
Maqedonisë jashtë vendit" shtohen fjalët: "përkatësisht 
zyrat konsullore".  

   
Neni 4 

Neni 7 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Kandidat për deputet, anëtar i këshillit dhe kryetar i 

komunës mund të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
nëse: 

- i ka mbushur 18 vjet dhe  
- është i aftë për punë." 
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon: 
"(3) Kandidat për deputet, anëtar i këshillit dhe kryetar 

i komunës nuk mund të jetë person, i cili: 
- është i dënuar me vendim të plotfuqishëm gjyqësor 

për dënim me burg pa kusht mbi gjashtë muaj, vuajtja e të 
cilit akoma nuk ka filluar dhe  

- gjendet në vuajtje të dënimit me burg për vepër të 
kryer penale". 

Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (4) fjalët: "të 
drejtë për t'u zgjedhur anëtar i këshillit dhe kryetar komune 
ka çdo" zëvendësohen me fjalët: "kandidat për anëtar të 
këshillit dhe kryetar komune, mund të jetë." 

 
Neni 5 

Në titullin e pikës 8 para nenit 11 pas fjalës "tatimit" 
vihet presje dhe shtohet fjala "doganës". 

 
Neni 6 

Në nenin 11 paragrafi (1) pas fjalëve: "në procedurën 
zgjedhore" shtohet fjala "shërbimi". 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
  "Ministri i Financave e përcakton veprimin gjatë 

tatimimit me tatim mbi vlerën e shtuar të qarkullimit të 
fletëvotimeve dhe materialit zgjedhor të nevojshëm për 
realizimin e zgjedhjeve, si dhe doganimin e tyre."  
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Neni 7 
Neni 18 paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
"Në komisionin komunal të zgjedhjeve, përkatësisht 

komisionin e zgjedhjeve të Qytetit të Shkupit dhe këshillin 
e zgjedhjeve, anëtarë nuk mund të jenë, edhe: 

 -funksionarë të zgjedhur ose të emëruar nga 
Qeveria, përkatësisht Kuvendi dhe persona të punësuar në 
administratën shtetërore të Avokatit të Popullit, Ministrinë 
e Drejtësisë, Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, Sekretariatin e Legjislacionit, Entin Shtetëror 
të Statistikës, Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim, 
Qendrën për Menaxhim me Kriza, shërbimin profesional të 
Gjykatës Administrative, shërbimin profesional të 
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe shërbimin 
profesional të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e 
Korrupsionit." 

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon: 
"(4) Kryerja e punëve dhe detyrave të punës së 

punonjësve në organet e pushtetit shtetëror në ditën e 
zgjedhjeve, e për realizimin e të drejtës së tyre të zgjedhjes, 
organizohet me ndërresa." 

 
Neni 8 

Në nenin 22 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të 
rinj (2) dhe (3), si vijojnë: 

"(2) Çdo parashtrues i listës së kandidatëve për 
zgjedhje të Presidentit të Republikës ose të deputetëve, për 
votimin në njësitë zgjedhore në Evropë dhe Afrikë, 
Amerikë Veriore dhe Jugore dhe Australi dhe Azi, 
përcakton përfaqësues të autorizuar dhe zëvendës të tij në 
Republikën e Maqedonisë, të cilët do ta ndjekin punën e 
organeve zgjedhore nga fillimi i zgjedhjeve deri në 
konstatimin dhe shpalljen e rezultateve përfundimtare.  

(3) Përfaqësues i autorizuar dhe zëvendës i tij në 
organet zgjedhore nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, 
nuk mund të jetë personi i caktuar për kandidat". 

Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (4), pika në fund 
të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "më së voni shtatë ditë 
para ditës së zgjedhjeve."  

Pas paragrafit (3), i cili bëhet paragraf (5), shtohet 
paragraf i ri (6) si vijon: 

"(6) Përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës, 
detyrohet që të mbajë bexh me numrin e vendvotimit për të 
cilin është i autorizuar të kryejë mbikëqyrje." 

Paragrafi 4 bëhet paragraf (7). 
 

Neni 9 
 Në nenin 25 paragrafi (1) pas fjalës "teknike" vihet 

presje dhe shtohet fjala "hapësinore". 
 

Neni 10 
 Në nenin 26 paragrafin (1) fjala "zëvendës" 

zëvendësohet me fjalën "nënkryetar".   
 Në paragrafin (2) fjala "zëvendësi" zëvendësohet me 

fjalën "nënkryetari".   
 Në paragrafët (3) dhe (4) pas fjalës "Kryetari" vihet 

presje dhe shtohet fjala "nënkryetari". 
Pas paragrafit (7) shtohet tre paragrafë të rinj (8), (9) 

dhe (10), si vijojnë: 
"(8) Sipas rregullës mbledhje të Komisionit Shtetëror të 

Zgjedhjeve konvokon dhe me të udhëheq kryetari i 
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. 

(9) Në rast mungese apo pengese të kryetarit të 
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, mbledhje të 
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve konvokon dhe me të 
udhëheq nënkryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. 

(10) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të mbajë 
mbledhje edhe me propozim të anëtarit të Komisionit 
Shtetëror të Zgjedhjeve, nëse propozimi mbështetet nga 
shumica e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të 
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve." 

 
Neni 11 

 Ne nenin 27 paragrafi (1) pas fjalës "kryetar" vihet 
presje dhe shtohet fjala "nënkryetar". 

Alineja 2 ndryshohet si vijon: 
"- të jetë jurist i diplomuar me së paku tetë vite përvojë 

pune si jurist dhe". 
Paragrafët (4) dhe (5) ndryshohen si vijojnë: 
"(4) Nga kandidatët e propozim-listës, partitë politike 

në opozitë propozojnë kryetar dhe dy anëtarë të Komisionit 
Shtetëror të Zgjedhjeve, ndërsa partitë në pushtet 
propozojnë nënkryetar dhe tre anëtarë të Komisionit 
Shtetëror të Zgjedhjeve.  

(5) Kryetarin, nënkryetarin dhe anëtarët e Komisionit 
Shtetëror të Zgjedhjeve, i zgjedh Kuvendi me shumicë prej 
dy të tretave të numrit të përgjithshëm të deputetëve." 

Në paragrafin (6) pas fjalës "kryetarit" vihet presje dhe 
shtohet fjala "nënkryetarit". 

 
Neni 12 

Në nenin 28 paragrafi (1) fjala "zëvendësit" 
zëvendësohet me fjalën "nënkryetarit". 

 
Neni 13 

Në titullin para nenit 29 fjala "zëvendëskryetarit" 
zëvendësohet me fjalët "nënkryetarit dhe anëtarëve". 

 
Neni 14 

Në nenin 29 paragrafi (1) fjala "zëvendëskryetar" 
zëvendësohet me fjalët "nënkryetar dhe anëtarë". 

Në  paragrafin (2) fjalët: "dhe zëvendëskryetarit" 
zëvendësohen me fjalët: "nënkryetarit dhe anëtarëve". 

 
Neni 15 

Në nenin 31 paragrafi (2) pika 7 pas fjalëve: 
"Komisionit Zgjedhor të Qytetit të Shkupit" shtohen fjalët: 
"para çdo zgjedhjeve". 

Në pikën 14) lidhëza "dhe" pas fjalës "dorëzon" 
zëvendësohet me presje, e pas fjalës "pranon" shtohen 
fjalët: "dhe ruan". 

Pas pikës 14) shtohet pikë e re 14-a), si vijon: 
 "14-a) e ruan materialin zgjedhor të zgjedhjeve për 

President të Republikës, për deputetë në Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë dhe referendum në nivel 
shtetëror." 

Në pikën 19 pas fjalës "zgjedhjen" shtohen fjalët: "dhe 
shkarkimin". 

Pika 24 ndryshohet si vijon: 
"24) miraton rregullore dhe udhëzim për kompensim të 

anëtarëve të organeve zgjedhore dhe të administratës 
zgjedhore, në bazë të numrit të zgjedhësve, llojit, 
ndërlikueshmërisë si dhe vëllimit të punëve dhe 
kohëzgjatjes së kryerjes së tyre;". 

Pika 34 ndryshohet si vijon: 
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 "34) miraton Rregullore me të cilën e rregullon 
mënyrën e punës dhe vendimmarrjes së anëtarëve të 
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve." 

Në pikën 35 pas fjalëve: "dëshmi tjera" shtohen fjalët: 
"nëse ka së paku dy kundërshtime për vendvotimin 
përkatës". 

Në pikën 39 fjalët: "evidencë dhe" shlyhen. 
 Pika 42 ndryshohet si vijon: 
 "42) i mbledh dhe konstaton rezultatet nga votimi për 

listën e kandidatëve për zgjedhje të tre deputetëve, nga një 
prej njësisë zgjedhore për territorin e Evropës dhe Afrikës, 
Amerikës Veriore dhe Jugore dhe Australisë dhe Azisë."  

Pas pikës 43 shtohet pikë e re 43-a, si vijon:  
 "43-a) publikisht i shpall listat e çmimeve të 

radiodifuzerëve  dhe medieve të shtypit në faqen e vet të 
internetit." 

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon: 
"(5) Formularët dhe materiali i përgjithshëm zgjedhor 

për njësitë zgjedhore numër 7, 8 dhe 9 sipas këtij ligji, në 
të cilat së paku 20% e votuesve të regjistruar në listën 
zgjedhore për atë njësi zgjedhore flasin gjuhë zyrtare të 
ndryshme nga gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik, 
botohen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik 
dhe në gjuhën zyrtare dhe alfabetin që e flasin së paku 20% 
e votuesve të regjistruar në listën zgjedhore për atë njësi 
zgjedhore."  

Paragrafi (5) bëhet paragraf (6). 
 

Neni 16 
 Në nenin 32 paragrafi (1) fjalët "Agjencinë për 

Nëpunës Shtetërorë" zëvendësohet me fjalët: "organin e 
administratës shtetërore kompetent për mbajtjen e 
evidencës së nëpunësve shtetërorë dhe publikë". 

 
Neni 17 

  Në nenin 34 paragrafi (1) pas fjalës "kryetari" presja 
zëvendësohet me lidhëzën "dhe", pas fjalës "anëtarë" vihet 
pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen. 

  Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:  
  (2) Kryetari dhe anëtarët nga paragrafi (1) i këtij neni 

kanë zëvendës". 
  Paragrafët (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafë (3), (4) dhe 

( 5). 
 

Neni 18 
Në nenin 37 paragrafi (2) pika 2 pas fjalës "punës" 

shtohen fjalët: "para ditës së zgjedhjeve dhe". 
Në pikën 5 pas fjalëve: "Komisionit Shtetëror të 

Zgjedhjeve" shtohen fjalët: "para çdo zgjedhjeve". 
Në pikën 10 pas fjalës "këshillave", pikëpresja shlyhet 

dhe shtohen fjalët “dhe u jep bexha me numrin e 
vendvotimit përfaqësuesve të autorizuar, të cilët do ta 
ndjekin punën e këshillave zgjedhorë".  

Pika 15) ndryshohet si vijon: 
"15) në afat prej pesë orësh nga pranimi i materialit të 

plotë zgjedhor nga këshillat zgjedhorë i mbledh rezultatet 
nga votimi për listat e kandidatëve nga vendvotimet për të 
cilat është kompetent, përpilon procesverbale dhe ato ia 
dorëzon Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve;".  

Në paragrafin (4) pas pikës 2 shtohet pikë e re 3, si 
vijon: 

"3) e ruan materialin zgjedhor të zgjedhjeve lokale." 
Pikat 3 dhe 4 bëhen pika 4 dhe 5.  

Neni 19 
Në nenin 38 paragrafi (2) pas fjalës "kryetari" presja 

zëvendësohet me lidhëzën "dhe", pas fjalës "anëtarë" vihet 
pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen. 

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon: 
"(3) Kryetari dhe anëtarët kanë zëvendës". 
Paragrafët (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafë (4), (5) dhe (6). 
Në paragrafin (6) që bëhet paragraf (7) fjalët: "(4) dhe 

(5)" zëvendësohen me fjalët: "(5) dhe (6)". 
Në paragrafin (7) që bëhet paragraf (8) numri "(6)" 

zëvendësohet me numrin "(7)", ndërsa numri "(3)" 
zëvendësohet me numrin "(4)". 

 
Neni 20 

Pas nenit 38 shtohet nen i ri 38-a, si vijon: 
 

"Neni 38-a 
Për votim në PDK përbërja e këshillit zgjedhor është 

identike me përbërjen e këshillit zgjedhor për votim në 
Republikën e Maqedonisë dhe formohet në pajtim me 
nenin 38 të këtij ligji".    

 
Neni 21 

Në nenin 41 paragrafi (5) në fjalinë e dytë pas fjalëve: 
"në vend të huaj" vihet pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë 
shlyhen.   

 
Neni 22 

Në nenin 42 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të 
rinj (3) dhe (4), si vijojnë: 

"(3) Komisionit Shtetëror i Zgjedhjeve e shlyen nga 
Lista zgjedhore personin e vdekur ose personin që me 
çfarëdo baze e ka humbur të drejtën e zgjedhjes, me 
kërkesë të partisë politike me dorëzimin e të dhënave për 
personin e vdekur ose që me çfarëdo baze e ka humbur të 
drejtën e zgjedhjes, në bazë të kontrollit paraprakisht të të 
dhënave nga librat e amzës, evidencës së vendbanimit dhe 
shtetësisë  së Republikës së Maqedonisë, evidencave tjera 
zyrtare dhe me kontroll të drejtpërdrejtë. 

 (4) Regjistrimi i shtetasve të Republikës së 
Maqedonisë, që janë me punë ose qëndrim të përkohshëm 
në vend të huaj, kryhet edhe në bazë të fletëparaqitjes së 
dorëzuar në PDK." 

 
Neni 23 

Në nenin 43 paragrafi (1) alineja 1 pas fjalës "moshë" 
shtohen fjalët: "në ditën e zgjedhjeve". 

 
Neni 24 

Në nenin 44 paragrafi (1) shlyhet.  
Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (1) dhe (2). 
 

Neni 25 
Në nenin 46 fjalët: "postat ushtarake, organizatat, 

institucionet, njësitë dhe" shlyhen.  
Alineja 2 shlyhet.   
 

Neni 26 
Në nenin 47 alineja 1, pika zëvendësohet me lidhëzën 

"dhe". 
Alineja 2 shlyhet.  
 

Neni 27 
Në nenin 48 paragrafi (1) pas fjalëve: "të Zgjedhjeve" 

pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "PDK, si 
dhe nëpërmjet Internetit".  
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Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon: 
 "(3) Shtetasit e Republikës së Maqedonisë, që janë me 

punë ose me qëndrim të përkohshëm jashtë vendit ose gjatë 
shikimit në PDK, konstatojnë se ai apo ndonjë qytetar 
tjetër nuk është i regjistruar në listën zgjedhore ose 
konstatohet se duhet të bëhet regjistrim, plotësim ose 
shlyerje e të dhënave, kërkesën për regjistrim, plotësim ose 
shlyerje të të dhënave, me të cilën parashtrojnë edhe 
dokumentacion përkatës, dorëzohen me postë elektronike 
nëpërmjet PDK-së në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve 
apo drejtpërdrejt në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve."    

Në paragrafin (3) që bëhet paragraf (4) pas fjalëve: "me 
aktvendim" shtohen fjalët: "në bazë të dokumentacionit 
autentik".  

Paragrafët (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (5), (6) dhe 
(7).  

Pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8) si vijon: 
"(8) Shtetasit e Republikës së Maqedonisë, të cilët janë 

me punë ose me qëndrim të përkohshëm në vend të huaj, 
padi kundër aktvendimit të Komisionit Shtetëror të 
Zgjedhjeve mund të parashtrojnë me postë elektronike 
nëpërmjet PDK-së në Gjykatën Administrative apo 
drejtpërdrejt në Gjykatën Administrative."  

 
Neni 28 

Në nenin 49 paragrafi (1) numri "10" zëvendësohet me 
numrin "15".  

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon: 
"(5) Partitë politike gjatë kryerjes së shikimit publik 

deri në përmbylljen dhe nënshkrimin e listës zgjedhore, 
mund të kryejnë shikim të të dhënave në Listën zgjedhore." 

 
Neni 29 

Në nenin 50 paragrafët (4), (5), (6) dhe (7) shlyhen.  
 

Neni 30 
 Pas nenit 50 shtohet pikë e re 7-a dhe nen i ri 50-a, si 

vijojnë; 
"7-a Paraqitja dhe shikimi në Listën zgjedhore për 

votim në vend të huaj  
 

Neni 50-a 
(1) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve menjëherë, e më 

së voni dy ditë nga dita e shpalljes së zgjedhjeve, në 
Ministrinë e Punëve të Jashtme dorëzon njoftim për 
shpalljen e thirrjes publike për shpalljen e zgjedhjeve.   

(2) Ministria e Punëve të Jashtme në afat prej tri ditësh 
nga dita e marrjes së njoftimit nga paragrafi (1) i këtij neni, 
detyrohet që ta dorëzojë në PDK për shpallje në vendin 
përkatës.  

(3) Njoftimi nga paragrafi (1) i këtij neni shpallet në 
gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, në gjuhët 
dhe alfabetet e bashkësive të përmendura në preambulën e 
Kushtetutës  së Republikës së Maqedonisë dhe në gjuhën 
zyrtare të vendit përkatës, në së paku një prej tri gazetave 
nacionale me tirazh më të madh që në vitin paraprak kanë 
paguar shumë më të lartë të tatimeve, në së paku një të 
katërtën e faqes.   

(4) Njoftimi nga paragrafi (1) i këtij neni, përmban të 
dhëna për llojin e zgjedhjeve për të cilat votohet, thirrje për 
shikim publik në listën zgjedhore dhe për paraqitje për 
votimi, ditën e fillimit dhe përfundimit të paraqitjes për 
votim, dokumentet e nevojshme, si dhe sqarim se kush 
mund të votojë dhe ku do të organizohet votimi.   

 (5) Thirrja publike në afatin e përcaktuar në paragrafin 
(1) të këtij neni, shpallet edhe në ueb faqen e Ministrisë së 
Punëve të Jashtme, Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe 
PDK-së.  

(6) Kërkesën për regjistrim, plotësim ose shlyerje të të 
dhënave në ekstraktet e posaçme të listës zgjedhore gjatë 
shikimit publik, shtetasit e Republikës së Maqedonisë të 
cilët janë me  punë ose me qëndrim të përkohshëm në vend 
të huaj, mund ta parashtrojnë me postë elektronike 
nëpërmjet PDK-së në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve 
apo drejtpërdrejt në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. 

(7) Në ekstrakte të posaçme të Listës zgjedhore 
regjistrohen shtetasit e Republikës së Maqedonisë, që janë 
me punë ose qëndrim të përkohshëm në vend të huaj, me 
vendbanim të fundit të paraqitur në Republikën e 
Maqedonisë dhe të cilët kanë paraqitur fletëparaqitje për 
votim në zgjedhjet e ardhshme në PDK-në e Republikës së 
Maqedonisë në vendin përkatës.   

(8) Nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në 
përfundimin e shikimit publik, shtetasit e Republikës së 
Maqedonisë nga paragrafi (7) i këtij neni, mund të 
dorëzojnë fletëparaqitje të nënshkruar me dorë të vet ose të 
dërguar me postë elektronike me të cilën paraqiten për 
votim në zgjedhjet e ardhshme.    

(9) Në zgjedhjet për zgjedhje të presidentit dhe 
deputetëve mund të votojnë shtetasit e Republikës së 
Maqedonisë, të cilët janë me punë apo qëndrim të 
përkohshëm në vend të huaj, të cilët kanë dorëzuar 
fletëparaqitje për votim dhe janë regjistruar në ekstraktet e 
posaçme të listës zgjedhore.    

(10) Kërkesën nga paragrafi (6) dhe fletëparaqitjen nga 
paragrafi (8) i këtij neni, PDK-ja menjëherë, e më së voni 
në afat prej dy ditësh pas përfundimit të shikimit publik, i 
dorëzon me postë elektronike në Ministrinë e Punëve të 
Jashtme, ndërsa Ministria e Punëve të Jashtme menjëherë, 
e më së voni në afat prej 24 orësh nga dita e pranimit të 
tyre, i dorëzon në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve."  

 
Neni 31 

Në nenin 58 paragrafi (3) pas fjalës: "kandidatëve" 
shtohen fjalët: "mund të".   

 
Neni 32 

Në nenin 60 paragrafi (2) pas fjalës "kandidatëve" 
shtohen fjalët: "për zgjedhje të deputetëve".   

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon: 
"(3) Komisioni komunal i zgjedhjeve dhe Komisioni i 

zgjedhjeve i Qytetit të Shkupit, e përcakton subjektivitetin 
e parashtruesit të listës së kandidatëve për zgjedhje të 
anëtarëve të këshillit dhe kryetarëve të komunave në bazë 
të deklaratës së partive politike që marrin pjesë si koalicion 
në zgjedhjet për zgjedhje të anëtarëve të këshillit dhe 
kryetarëve të komunave."   

Paragrafët (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafë (4), (5) dhe 
(6).  

Paragrafi (6) që bëhet paragraf (7) ndryshohet si vijon: 
"(7) Nëse parashtrues i listës së kandidatëve është grup 

zgjedhësish, emri i listës shënohet me "grup zgjedhësish" 
dhe emri dhe mbiemri i kandidatit".   

 
Neni 33 

Në nenin 61 paragrafi (2) numri "200" zëvendësohet 
me numrin "1 000".  
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Neni 34 
Në nenin 63 paragrafi (1) pas fjalëve: "vendbanim të 

përhershëm" presja dhe fjalët: "profesion dhe" shlyhen.  
Në paragrafin (2) fjalët: "e dhjetë" zëvendësohen me 

fjalët: "e pesëmbëdhjetë". 
 

Neni 35 
Në nenin 64 paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) pas fjalës 

"simbolin" shtohen fjalët: "nëse e ka", ndërsa fjala 
"profesion" shlyhet.   

 
Neni 36 

Në nenin 66 paragrafi (3) pika në fund të fjalisë shlyhet 
dhe shtohen fjalët: "dhe komisionin e zgjedhjeve të qytetit 
të Shkupit".  

 
Neni 37 

Në nenin 67 pas paragrafit (8) shtohet paragraf i ri  (9), 
si vijon: 

"(9) Dorëzimi i kundërshtimit dhe padisë për votimin 
në njësitë zgjedhore në Evropë dhe Afrikë, Amerikë 
Veriore dhe Jugore dhe Australi dhe Azi, me postë nuk 
lejohet, ndërsa bëhet nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar 
të kandidatëve për ato njësi zgjedhore në Republikën e 
Maqedonisë".  

 
Neni 38 

Në titullin e Kreut VI fjalët: "DHE FINANCIMI I 
FUSHATËS ZGJEDHORE" shlyhen.  

 
Neni 39 

Nën titullin pas nenit 69 shtohet nen i ri 69-a, si vijon: 
 

"Neni 69-a 
(1) Fushatë zgjedhore konsiderohet: tubimi publik dhe 

ngjarjet tjera publike të organizuara nga organizatori i 
fushatës, vendosja publike e pllakateve, video-prezantimet 
në vende publike, prezantimi zgjedhor në media dhe në 
internet, distribuimi i materialeve të shtypura dhe 
prezantimi publik i kandidatëve të vërtetuar nga organet 
kompetente zgjedhore dhe programet e tyre.  

(2) Fushata zgjedhore fillon 20 ditë para ditës së 
zgjedhjeve, edhe në rrethin e parë, edhe në rrethin e dytë të 
votimit, nuk guxon të zgjasë 24 orë para ditës së 
zgjedhjeve dhe në ditën e zgjedhjeve". 

 
Neni 40 

Neni 74 ndryshohet si vijon: 
"Nga dita e miratimit të vendimit për shpallje të 

zgjedhjeve deri në përfundimin e zgjedhjes së Presidentit të 
Republikës së Maqedonisë, deputetëve në Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë dhe zgjedhjes së Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë në pajtim me rezultatet e 
zgjedhjeve, si dhe nga dita e miratimit të vendimit për 
shpallje të zgjedhjeve deri në përfundimin e zgjedhjes së 
kryetarit të komunës apo anëtarëve të këshillit, përkatësisht 
deri në konstituimin e Këshillit të komunave dhe të Qytetit 
të Shkupit, nuk mund të kryhet kurrfarë pagese e 
jashtëzakonshme e rrogave, pensioneve, ndihmës sociale 
ose pagesave tjera nga mjete buxhetore ose mjete nga 
fonde publike". 

 
Neni 41 

Pika 3 para nenit 75 bëhet pika 2. 

Neni 42 
Neni 75 ndryshohet si vijon: 
"(1) Këshilli për Radiodifuzion pas mendimit të marrë 

paraprakisht nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miraton 
Rregullore për sjelljen e radiodifuzerëve në periudhën para 
fillimit të fushatës zgjedhore dhe Rregullore për qasje të 
barabartë në prezantimin në media gjatë fushatës 
zgjedhore, dhe i publikon në "Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë". 

(2) Me Rregulloren për sjelljen e radiodifuzerëve në 
periudhën para fillimit të fushatës zgjedhore, përcaktohen 
përmbajtjet të cilat konsiderohen si prezantim zgjedhor në 
media dhe të cilat nuk janë të lejuara në periudhën para 
fillimit të fushatës zgjedhore, si dhe mënyra e sjelljes së 
radiodifuzerëve nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në 
ditën e caktuar për fillimin e fushatës zgjedhore. 

(3) Me Rregulloren për qasje të barabartë në 
përfaqësimin në media gjatë fushatës zgjedhore, 
përcaktohen format e prezantimit zgjedhor në media gjatë 
fushatës zgjedhore, mënyra e sigurimit të qasjes së 
barabartë në prezantimin e pjesëmarrësve në procesin 
zgjedhor në të gjitha format e prezantimit zgjedhor në 
media dhe mënyra e njoftimit gjatë heshtjes zgjedhore në 
programet e radiodifuzerëve. 

(4) Radiodifuzerët detyrohen që të veprojnë në pajtim 
me rregullat nga paragrafi (1) i këtij neni. 

(5) Radiodifuzerët detyrohen që në programet e tyre të 
sigurojnë qasje të barabartë në prezantimin zgjedhor në 
media gjatë fushatës zgjedhore, për të gjithë pjesëmarrësit 
në procesin zgjedhor në pajtim me Rregulloren për qasje të 
barabartë në prezantimin në media gjatë fushatës 
zgjedhore." 

 
Neni 43 

Pas nenit 75 shtohet neni i ri 75-a, si vijon: 
 

"Neni 75-a 
(1) Gjatë fushatës zgjedhore, radiodifuzerët të cilët i 

mbulojnë zgjedhjet mund të emitojnë 15 minuta kohë 
plotësuese për reklamim të programit të emituar në orë 
reale, të dedikuara ekskluzivisht për reklamim politik me 
pagesë, prej të cilave për një pjesëmarrës në fushatën 
zgjedhore mund të ndahen më së shumti dhjetë minuta. 

(2) Radiodifuzerët dhe mediet e shtypit, detyrohen që 
në afat prej pesë ditësh nga dita e shpalljes së zgjedhjeve, 
të përcaktojnë listë të çmimeve për reklamim politik me 
pagesë të programeve zgjedhore dhe të kandidatëve, të 
pjesëmarrësve në procesin zgjedhor. 

(3) Në periudhën nga përcaktimi i listës së çmimeve 
deri në fillimin e fushatës zgjedhore, mediet detyrohen që 
të paktën dy herë, publikisht t'i shpallin listat e çmimeve 
nga paragrafi (2) i këtij neni, në programet e tyre, 
përkatësisht në publikimit e shtypit.   

(4) Listat e çmimeve nuk guxojnë të ndryshohen gjatë 
fushatës zgjedhore. 

(5) Mediet e shtypit detyrohen që listat e çmimeve nga 
paragrafi (2) i këtij neni, t'i dorëzojnë në Komisionin 
Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Entin Shtetëror të Statistikës 
në afatin e përcaktuar nga paragrafi (3) i këtij neni, ndërsa 
radiodifuzerët edhe në Këshillin për Radiodifuzion të 
Republikës së Maqedonisë. 
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(6) Radiodifuzerët dhe mediet e shtypit në Republikën 
e Maqedonisë detyrohen që të gjithë pjesëmarrësve në 
procesin zgjedhor t'u sigurojnë qasje të barabartë për 
reklamim politik me pagesë." 

 
Neni 44 

Neni 76 ndryshohet si vijon: 
"(1) Reklamimi politik me pagesë doemos duhet të 

shënohet në mënyrë përkatëse dhe të dukshme si: 
"reklamim politik me pagesë" dhe e veçuar në mënyrë të 
qartë nga përmbajtjet tjera të medieve.  

(2) Në të gjitha format e reklamimit politik me pagesë, 
porositësi i reklamimit doemos duhet të shënohet 
qartësisht.  

(3) Nuk lejohet pjesëmarrja e personave të mitur në 
reklamimin politik me pagesë. 

(4) Radiodifuzerët nuk guxojnë të emitojnë reklamim 
politik me pagesë në lajme, programe të veçanta 
informative, programe arsimore dhe programe për fëmijë, 
si dhe në transmetime të ngjarjeve fetare, sportive, 
kulturore, argëtuese dhe ngjarjeve tjera. 

(5) Servisi publik radiodifuziv nuk guxon të emitojë 
reklamim të paguar politik.“ 

 
Neni 45 

Pas nenit 76 shtohet pikë e re 3 dhe dy nene të reja 76-a 
dhe neni 76-b, si vijojnë: 

"3. Ndjekja mediale 
 

Neni 76-a 
(1) Servisi Radiodifuziv Publik detyrohet që pa 

kompensim, në bashkëpunim me Komisionin Shtetëror të 
Zgjedhjeve t'i informojë qytetarët për mënyrën dhe 
teknikën e votimit dhe të emitojë informata tjera lidhur me 
procesin zgjedhor. 

(2) Gjatë fushatës zgjedhore, Servisi Radiodifuziv 
Publik, detyrohet që të emitojë prezantim politik pa pagesë 
të pjesëmarrësve në procesin zgjedhor në pajtim me 
Rregulloren për qasje të barabartë në prezantimin në media 
gjatë fushatës zgjedhore.  

 
Neni 76-b 

(1) Këshilli për Radiodifuzion detyrohet që ta ndjekë 
prezantimin zgjedhor në media dhe servisin programor të 
radiodifuzerëve në Republikën e Maqedonisë nga dita e 
shpalljes së zgjedhjeve deri në ditën e përfundimit të 
votimit në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve. 

(2) Këshilli për Radiodifuzion detyrohet që pas 
konstatimit të parregullsive, të ngritë procedurë 
kundërvajtëse në gjykatën kompetente kundër 
radiodifuzerit, që i ka shkelur dispozitat e këtij kodi." 

 
Neni 46 

Neni 77 ndryshohet si vijon: 
"(1) Rezultatet nga analizat e opinionit publik lidhur 

me pjesëmarrësit në procesin zgjedhor shpallen më së voni 
pesë ditë para ditës së përcaktuar për mbajtje të zgjedhjeve. 

(2) Gjatë shpalljes së rezultateve nga analizat e 
opinionit publik lidhur me pjesëmarrësit në procesin 
zgjedhor, mediet janë të detyruara që t'i shënojnë të dhënat 
për emrin e porositësit që e ka kërkuar dhe paguar analizën, 
institucionit që e ka kryer analizën, metodologjinë e 
zbatuar, madhësinë dhe strukturën e ekzemplarit të 
analizuar dhe periudhën në të cilën është kryer analiza." 

Neni 47 
Në nenin 83 paragrafi (2) alineja 3 fjalët: "prej 20 000 

eurosh në kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: 
"deri në 5% nga të hyrat e përgjithshme në vitin paraprak". 

Në paragrafin (3) pas fjalës "neni" presja zëvendësohet 
me pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen. 

 
Neni 48 

Pas nenit 84-a shtohet nen i ri 84-b, si vijon: 
      

"Neni 84-b 
(1) Organizatori i fushatës zgjedhore detyrohet që në 

ditën e 11 nga dita e fushatës zgjedhore,  të dorëzojë raport 
financiar për të hyrat dhe të dalat në xhiro-llogarinë për 
fushatën zgjedhore nga dita e hapjes së saj e deri në fund të 
ditës së dhjetë të fushatës zgjedhore. 

(2) Organizatori i fushatës zgjedhore detyrohet që një 
ditë pas përfundimit të fushatës zgjedhore të parashtrojë 
raport financiar për të hyrat dhe të dalat në xhiro-llogari 
për fushatën zgjedhore për gjysmën e dytë të fushatës 
zgjedhore. 

(3) Raportet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, 
parashtrohen në formular të përcaktuar nga ministri i 
Financave, në të cilin përmbahen të dhëna për emrin e 
donatorit, llojin dhe vlerën e donacioneve, datën e marrjes 
së donacioneve dhe të dalat për çdo donacion dhe të hyrat 
dhe të dalat gjatë fushatës zgjedhore. 

(4) Raportet parashtrohen në Komisionin Shtetëror të 
Zgjedhjeve, Entin Shtetëror të Statistikës dhe në 
Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit , që 
detyrohen t'i publikojnë në ueb faqet e tyre." 

 
Neni 49 

Në nenin 85 paragrafët (1), (2), (3) dhe (4), ndryshohen 
si vijojnë: 

“(1) Organizatori i fushatës zgjedhore detyrohet që 
menjëherë, e më së voni në afat prej 15 ditësh nga dita e 
përfundimit të fushatës zgjedhore, të parashtrojë raport të 
përgjithshëm financiar për fushatën zgjedhore.  

(2) Raporti financiar për fushatën zgjedhore 
parashtrohet në formularin nga neni 84-b paragrafi (3) i 
këtij kodi.  

(3) Raporti financiar parashtrohet në Komisionin 
Shtetëror të Zgjedhjeve, Entin Shtetëror të Revizionit, 
Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, ndërsa për 
zgjedhjet lokale edhe në këshillin e komunës dhe në  
këshillin e qytetit të Shkupit.  

(4) Raportin financiar nga paragrafi (3) i këtij neni, 
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, Enti Shtetëror i 
Revizionit dhe Komisioni Shtetëror për Parandalimin e 
Korrupsionit i shpallin publikisht në ueb faqet e veta." 

Paragrafi (6) ndryshohet si vijon: 
"Enti Shtetëror i Revizionit, nëse konstaton parregullsi 

në raportin financiar të organizatorit të fushatës zgjedhore, 
që janë në kundërshtim me dispozitat e këtij kodi, 
parashtron kërkesë për ngritje të procedurës për 
kundërvajtje ose kallëzim te prokurori publik kompetent, 
në afat prej 30 ditësh nga dita e konstatimit të 
parregullsive."   

 
Neni 50 

Në nenin 86 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 
si vijon: 
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"(2) Të drejtë për kompensim të shpenzimeve për 
zgjedhje kanë organizatorët e fushatës zgjedhore nga listat 
e kandidatëve e të cilëve nuk është zgjedhur kandidat për 
president të Republikës, kandidat për deputet, kandidat për 
anëtar të këshillit, përkatësisht kandidat për kryetar 
komune në lartësi prej 15 denarë për votë të marrë, nëse 
kanë marrë së paku 1,5% nga numri i përgjithshëm i votave 
nga qytetarët që kanë marrë pjesë në votim në nivel të 
Republikës, njësisë zgjedhore, përkatësisht komunës."     

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4).  
 

Neni 51 
Në nenin 89 alineja 6 fjala "grafiti" shlyhet. 
 

Neni 52 
Në nenin 91 paragrafi (3) pas fjalës "menjëherë" 

shtohen fjalët: "e më së voni në afat prej 24 orësh".  
 

Neni 53 
Në nenin 92 paragrafi (1) pika në fund të fjalisë shlyhet 

dhe shtohen fjalët: "në territorin e Republikës së 
Maqedonisë".  

 
Neni 54 

Në nenin 101 paragrafi (3) pika në fund të fjalisë 
shlyhet dhe shtohen fjalët: "por nuk fillon me numërimin e 
votave para orës 19:00".  

 
Neni 55 

Në nenin 105 paragrafi (4) fjalët: "e autorizuar 
vendorë" zëvendësohen me fjalët "e akredituar".  

Në paragrafin (5) fjalët: "e autorizuar vendorë" 
zëvendësohen me fjalët: "e akredituar". 

 
Neni 56 

Në nenin 106 shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3), si 
vijojnë:  

"(2) Përfaqësuesit e autorizuar të parashtruesve të 
listave gjatë votimit dhe në vendin e votimit mbajnë bexh 
me numrin e vendvotimit për të cilin janë autorizuar. 

(3) Këshilli Zgjedhor mund ta largojë secilin person që 
gjatë votimit shfrytëzon telefon celular ose aparat për 
fotografimin e fletëvotimit."  

 
Neni 57 

Në nenin 109 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), 
si vijon:  

"(4) Zgjedhësi voton njëkohësisht kur mbahen dy ose 
më tepër lloje të zgjedhjeve ose referendum".   

 
Neni 58 

Në nenin 113, paragrafi (1) shlyhet.  
 Paragrafi (2) bëhet paragraf (1).  
Paragrafi (3) i cili bëhet paragraf (2) ndryshohet si 

vijon:  
"(2) Komisioni komunal i zgjedhjeve detyrohet që pas 

marrjes së listave të zgjedhësve nga paragrafi (1) i këtij 
neni, menjëherë t'i dorëzojë në shtëpitë ndëshkuese-
përmirësuese, ku zgjedhësit janë në vuajtje të dënimit me 
burg ose janë në paraburgim."  

Paragrafët (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (3), (4) dhe 
(5). 

Neni 59 
Në nenin 113-a paragrafi (1) pas fjalës "PDK" shtohen 

fjalët: "përkatësisht zyra konsullore".  
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon: 
"(2) Votimi jashtë vendit realizohet në PDK ose zyrat 

konsullore të Republikës së Maqedonisë jashtë vendit: 
- Republika e Shqipërisë - Tiranë, 
- Republika e Austrisë - Vjenë që i mbulon Sllovakinë 

dhe Japoninë, 
- Australi - Kamberë dhe Melburn, 
- Mbretëria e Belgjikës - Bruksel që i mbulon Dukatën 

e Madhe dhe Luksemburgun,  
- Bosnje dhe Hercegovinë - Sarajevë, 
- Republika e Bullgarisë - Sofje që e mbulon 

Republikën e Moldavisë, 
- Kanadë - Otavë dhe Toronto, 
- Republika Popullore e Kinës - Pekin që i mbulon 

Republikën Demokratike Popullore të Koresë, Mongolinë 
dhe republikën Socialiste të Vietnamit, 

- Republika e Kroacisë - Zagreb, 
- Mbretëria e Danimarkës - Kopenhagë, 
- Republika Arabe e Egjiptit - Kajro, 
- Republika e Estonisë - Talin, 
- Republika e Francës - Paris dhe Strasburg që e 

mbulon Republikën e Portugalisë, 
- Republika Federale e Gjermanisë - Berlin, Bon dhe 

Munih, 
- Republika e Greqisë - Athinë dhe Selanik, 
- Republika e Hungarisë - Budapest, 
- Indi - Nju Delhi, 
- Itali - Romë dhe Venecie që e mbulon Maltën, 
- Shteti i tIzraelit - Tel Aviv, 
- Selia e Shenjtë Vatikan, 
- Mbretëria e Holandës - Hagë, 
- Republika e Polonisë - Varshavë, 
- Rumani - Bukuresht, 
- Federata Ruse - Moskë e mbulon edhe Republikën e 

Bellorusisë, 
- Republika e Serbisë - Beograd, 
- Republika e Sllovenisë - Lubjanë, 
- Mbretëria e Spanjës - Madrid,  
- Mbretëria e Suedisë - Stokholm që e mbulon edhe 

Republikën e Finlandës, 
- Konfederata e Zvicrës - Bern dhe Gjenevë që e 

mbulon principatën e Lihtenshtajnit, 
- Republika e Turqisë - Ankara dhe Stamboll që i 

mbulon Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, 
Republikën e Kazakistanit, Republikën e Kirgizisë,  Rep-
ublikën e Azerbejxhanit dhe Republikën e Uzbekistanit,      

- Ukraina - Kirev, 
- Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe 

Irlandës veriore - Londër që i mbulon Irlandën dhe 
Republikën e Islandës, 

- SHBA - Uashington, Detroit, Çikago, Njujork, 
- Shteti i Katarit- Doha, 
- Mali i Zi - Podgoricë, 
- Republika e Çekisë - Pragë, 
- Republika e Kosovës - Prishtinë dhe  
- Mbretëria e Norvegjisë - Osllo." 
Paragrafët (2) (3), (4), (5), (6)  dhe (7) bëhen paragrafë 

(3), (4), (5), (6),  (7) dhe (8). 
 

Neni 60 
Në nenin, 114 alineja 2 bëhet aline 3.  
 Alineja 3 bëhet aline 2. 
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Neni 61 
Në nenin 116 paragrafi (1) pas fjalëve: "numrin e 

përgjithshëm të zgjedhësve që kanë votuar" shtohen fjalët: 
"numrin e përgjithshëm të personave të sëmurë dhe të 
pafuqishëm që kanë votuar;".  

Në paragrafin (3) fjala "eventuale" shlyhet.  
 

Neni 62 
Ne nenin 117 paragrafi (7) fjalët: "e autorizuar 

vendorë" zëvendësohen me fjalët: "e akredituar".  
 

Neni 63 
Ne nenin 118 paragrafi (2) fjalët: "e autorizuar 

vendorë" zëvendësohen me fjalët: "e akredituar".  
 

Neni 64 
Pas nenit 118 shtohet nen i ri 118-a, si vijon:  
 

"Neni 118-a 
(1) Procesverbalet dhe materialin tjetër zgjedhor nga 

votimi në PDK, këshilli zgjedhor ia dorëzon personit 
kompetent të PDK-së, të cilin e cakton Komisioni Shtetëror 
i Zgjedhjeve (në tekstin e mëtejmë:  personi kompetent i 
PDK-së) në afat prej pesë orësh pas përfundimit të votimit.  
Për këtë dorëzim përpilohet procesverbal i veçantë.  

(2) Ekzemplar nga procesverbalet e votimit në PDK, të 
bëra si kopje me letër kopjative merr çdo përfaqësues i 
parashtruesit të listës, ndërsa mbikëqyrësit e autorizuar të 
akredituar marrin ekzemplar nga pjesa tabelore e 
procesverbalit. Ekzemplari origjinal i cili paraprakisht 
është me vulë nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i 
dorëzohet personit kompetent të PDK-së.  

(3) Personi kompetent i PDK-së detyrohet që 
procesverbalin e votimit në PDK, materialin e plotë 
zgjedhor nga votimi në PDK dhe një ekzemplar nga 
procesverbali i veçantë nga paragrafi (1) i këtij neni, 
menjëherë me postë diplomatike, t'i dorëzojë në 
Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve." 

 
Neni 65 

Në nenin 119 pas paragrafit (1) shtohen tre paragrafë të 
rinj (2), (3) dhe (4), si vijojnë:  

"(2) Për punën e tij komisioni komunal i zgjedhjeve 
përpilon procesverbal.   

(3) Në procesverbalin e votimit shënohen të dhënat për 
votat e mbledhura nga votimi, numri rendor i 
vendvotimeve në njësinë zgjedhore për të cilën është 
kompetent, numri rendor i zgjedhësve për ato vendvotime 
të regjistruara në ekstraktet nga lista zgjedhore, numri i 
përgjithshëm i votuesve që kanë votuar, numri i 
përgjithshëm i personave të sëmurë dhe të pafuqishëm të 
cilët kanë votuar, numri i përgjithshëm i listave të 
pavlefshme të votimit dhe numri i përgjithshëm i votave që 
i ka marrë çdo listë e kandidatëve nga vendvotimet për të 
cilat ai komision komunal i zgjedhjeve është kompetent.  

(4)  Në procesverbal shënohen edhe vërejtjet e dhëna 
nga anëtarët e komisionit komunal të zgjedhjeve."  

 
Neni 66 

Pas nenit 119 shtohet nen i ri 119-a, si vijon:  
 

"Neni 119-a 
(1) Procesverbalin nga neni 119 i këtij kodi, e 

nënshkruajnë kryetari dhe anëtarët e komisionit komunal të 
zgjedhjeve.   

(2) Procesverbali është i vlefshëm, nëse është i 
nënshkruar nga shumica e anëtarëve të komisionit komunal 
të zgjedhjeve.   

(3) Kryetari i komisionit komunal të zgjedhjeve 
detyrohet që t'i shënojë shkaqet për mosnënshkrimin e 
procesverbalit nga anëtari i komisionit.   

(4) Kryetari i komisionit komunal të zgjedhjeve 
detyrohet që përfaqësuesve të pranishëm të parashtruesve 
të listave, nëse kanë vërejtje, t'u mundësojë që të 
evidentohen në procesverbal dhe ato të jenë bazë në 
procedurën për mbrojtjen e të drejtës zgjedhore.   

(5) Ekzemplar të procesverbalit merr edhe çdo 
përfaqësues i parashtruesit të listës, ndërsa mbikëqyrësit e 
akredituar marrin ekzemplar nga pjesa tabelore e 
procesverbalit."  

 
Neni 67 

Në nenin 121, pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri 
(3), si vijon:  

"(3) President zgjidhet kandidati i cili i ka marrë 
shumicën e votave të zgjedhësve që kanë votuar, nëse kanë 
votuar më shumë se 40% e zgjedhësve." 

 
Neni 68 

Në nenin 125 paragrafi (2) pas fjalëve: "numri i 
përgjithshëm i zgjedhësve që kanë votuar" shtohen fjalët: 
"numri i përgjithshëm i personave të sëmurë dhe të 
pafuqishëm që kanë votuar".   

 
Neni 69 

Në nenin 126 paragrafi (5) fjala  "vendorë" 
zëvendësohen me fjalët:  "e akredituar." 

 
Neni 70 

Pas nenit 127 shtohet nen i ri 127-a, si vijon:  
 

"Neni 127-a 
(1) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i mbledh dhe i 

konstaton rezultatet e përgjithshme nga votimi në tri njësitë 
zgjedhore në Evropë dhe Afrikë, në Amerikë Veriore dhe 
Jugore dhe në Australi dhe Azi.  

(2) Deputet zgjidhet kandidati që ka marrë numër më të 
madh të votave nga zgjedhësit që kanë votuar, por jo më 
pak se 2% nga numri i përgjithshëm i votuesve të 
regjistruar në njësinë zgjedhore."   

 
Neni 71 

Në nenin 128 paragrafi (2) pas alinesë 2 shtohet aline e 
re 3, si vijon:   

"- numri i përgjithshëm i personave të sëmurë dhe të 
pafuqishëm dhe". 

 
Neni 72 

Në nenin 131 paragrafi (2) pas alinesë 2 shtohet aline e 
re 3, si vijon:  

 "- numri i përgjithshëm i personave të sëmurë dhe të 
pafuqishëm që kanë votuar.  

Në nenin (3) fjala "vendorë" zëvendësohen me fjalët:  
"e akredituar".   

 
Neni 73 

Në nenin 135 paragrafi (2) pas fjalës "shpall" shtohen 
fjalët:  "menjëherë, e më së voni."  
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Neni 74 
Në nenin 136 paragrafi (3) fjalët: "më së voni në afat 

prej 24 orësh nga përfundimi i zgjedhjeve" zëvendësohen 
me fjalët: "menjëherë, e më së voni në afat prej 24 orësh 
nga dita e përfundimit të tyre". 

 
Neni 75 

Neni 147 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:  
"Kundërshtimet parashtrohen në formë me shkrim dhe 

përmbajnë:   
- vendin, kohën, përshkimin e shkeljes së bërë, 

kryerësin dhe dëshmitë në të cilat parashtruesi thirret,    
- emrin, mbiemrin dhe nënshkrimin e parashtruesit të 

kundërshtimit, përkatësisht të përfaqësuesit të autorizuar 
dhe   

- postën elektronike për pranimin e dokumenteve."  
Në paragrafin (4) pas fjalës "kundërshtimit" presja 

zëvendësohet me lidhëzën "dhe", ndërsa fjalët: "dhe 
ankesës" shlyhen.  

Paragrafi (5) shlyhet.  
Pas paragrafit (6) që bëhet paragraf (5) shtohen dy 

paragrafë të rinj (6) dhe (7), si vijojnë:  
"(6) Dorëzimi i kundërshtimeve dhe padive për votim, 

në njësitë zgjedhore në Evropë dhe Afrikë, Amerikë 
Veriore dhe Jugore dhe Australi dhe Azi, me postë nuk 
lejohet, ndërsa bëhet nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar 
në Republikën e Maqedonisë.  

(7) Vendimet e Gjykatës Administrative janë të 
plotfuqishme dhe kundër tyre nuk mund të parashtrohet 
ankesë ose lloj tjetër i mbrojtjes juridike.“  

 
Neni 76 

Në nenin 148 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), 
si vijon:  

"(4) Vendimi nga paragrafi (3) i këtij neni, dorëzohen 
në kuti elektronike për pranimin e dokumenteve dhe 
vendimi konsiderohet si i dorëzuar në afat prej pesë orësh 
nga dorëzimi në postën elektronike."  

Paragrafët (4) dhe (5) bëhen paragrafë (5) dhe (6). 
Neni (5) ndryshohet si vijon:  
"(5) Kundër vendimit të Komisionit Shtetëror të 

Zgjedhjeve, parashtruesi i kundërshtimit për të cilin ka 
vendosur Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, mund të 
parashtrojë padi në Gjykatën Administrative në afat prej 48 
orësh nga pranimi i aktvendimit."   

 
Neni 77 

Në nenin 149 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 
si vijon:  

"(2) Çdo zgjedhës të cilit i është cenuar e drejta 
zgjedhore në procedurë për realizimin e votimit në vend të 
huaj, mund të parashtrojë kundërshtim në Komisionin 
Shtetëror të Zgjedhjeve në afat prej 24 orësh me postë të 
shpejtë, ndërsa koha e parashtrimit të kundërshtimit 
llogaritet nga koha e dorëzimit të dërgesës."   

Paragrafët (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafë (3), (4) dhe 
(5).  

 
Neni 78 

Në nenin 150 paragrafi (1) pas fjalës "publike" shtohen 
fjalët: "për të cilën i informojnë përfaqësuesit e autorizuar 
për paditë e të cilëve vendoset."  

Neni 79 
Në nenin 154 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) 

si vijon:  
"(2) Nëse deputetit, i cili është zgjedhur nga lista e 

kandidatëve nga tri njësitë zgjedhore në Evropë dhe Azi, 
në Amerikë Veriore dhe Jugore dhe në Australi dhe Azi, i 
ndërpritet mandati sipas njërës prej bazave të përcaktuara 
në nenin 152 të këtij kodi, shpallen zgjedhje plotësuese për 
zgjedhje të deputetëve në njësinë zgjedhore nga e cila është 
zgjedhur deputeti."   

 
Neni 80 

Në nenin 161 paragrafi (1) alineja 1 ndryshohet si 
vijon:  

"- shoqatat vendore dhe organizatat e huaja, që janë të 
regjistruara në pajtim me ligjin, së paku një vit para ditës 
së mbajtjes së zgjedhjeve, e në statutet e të cilave 
përfshihet parimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut."  

Neni (2) ndryshohet si vijon: 
"Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e përcakton 

procedurën për mbikëqyrje të zgjedhjeve dhe procedurën 
zgjedhore."  

 
Neni 81 

Pas nenit 162 shtohet nen i ri 162-a, si vijon:  
 

"Neni 162-a 
 Vetëm mbikëqyrësit e akredituar mund të informojnë 

për rrjedhën e procesit zgjedhor dhe aktivitetet lidhur me 
mbikëqyrjen e tij."  

 
Neni 82 

Pas nenit 178 shtohet nen i ri 178-a, si vijon:  
 

"Neni 178-a 
Para parashtrimit të kërkesës për ngritjen e procedurës 

për kundërvajtje në gjykatën kompetente, zbatohet 
procedurë për barazim në pajtim me Ligjin për 
kundërvajtje."  

 
Neni 83 

Pas nenit 179 shtohen dy nene të reja 179-а dhe 179-b, 
si vijojnë:  

 
"Neni 179-a 

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 500 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
partisë së regjistruar politike, koalicionit dhe kandidatit të 
pavarur, përkatësisht përfaqësuesit të autorizuar ose 
zëvendësit të tij të parashtruesit të listës së kandidatëve, 
nëse i përdorin të dhënat nga lista zgjedhore për qëllime 
tjera ose i shfrytëzojnë në ditën e zgjedhjeve për 
evidentimin e personave që votojnë (neni 55 paragrafët (1) 
dhe (4)). 

 
"Neni 179-b 

(1) Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik nëse nuk e respekton afatin për fillimin dhe 
përfundimin e fushatës zgjedhore (neni 69-a paragrafi (2)).  

(2) Gjobë në shumë prej 300 deri në 1 000 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit fizik, që e pengon dhe e pamundëson fushatën 
zgjedhore (neni 73)."  
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Neni 84 
Neni 181 ndryshohet si vijon:   
"(1) Gjobë në shumë prej 1 500 deri në 3 000 euro në 

kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
radiodifuzerit, nëse:  

-nuk i respekton rregullat nga neni 75 paragrafët (2) 
dhe (3) të këtij kodi dhe  

-që nuk do të sigurojë përfaqësim të barabartë të 
pjesëmarrësve në procesin zgjedhor (nenet 75 paragrafi (5) 
dhe 75-a paragrafi (1)).  

(2) Gjobë në shumë prej 300 deri në 1 000 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet redaktorit 
përgjegjës për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni.  

 
Neni 85 

Neni 182 ndryshohet si vijon:  
"(1) Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
radiodifuzerit dhe medies së shtypit, nëse:   

-emiton kohë plotësuese për reklamim politik me 
pagesë në orë reale, në kundërshtim me nenin 75-a 
paragrafi 1 i këtij kodi,  

-nuk përcakton listë të çmimeve për reklamim politik 
me pagesë të programeve zgjedhore të pjesëmarrësve në 
procesin zgjedhor (neni 75-a paragrafi (2)),  

-nuk e shpall listën e çmimeve në periudhë nga fillimi 
deri në përfundimin e fushatës zgjedhore (neni 75-a 
paragrafi (3)),  

- e ndryshojnë listën e çmimeve gjatë fushatës 
zgjedhore (neni 75-a paragrafi (4)),  

- nuk i dorëzojnë listat e çmimeve në organet 
kompetente (neni 75-a paragrafi (5)) dhe   

- nuk sigurojnë përfaqësim të barabartë të 
pjesëmarrësve në procesin zgjedhor (neni 75-a paragrafi 
(6)). 

(2) Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 500 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
kryeredaktorit dhe redaktorit përgjegjës për veprimet nga 
paragrafi (1) i këtij neni.   

 
Neni 86 

Neni 183 ndryshohet si vijon: 
"(1) Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
radiodifuzerit, nëse:  

- e publikon njoftimin propagandues zgjedhor pa 
shënuar se bëhet fjalë për reklamim politik me pagesë dhe 
nëse nuk e veçon nga përmbajtjet tjera të medieve (neni 76 
paragrafi (1)),   

-nuk e shënon qartë porositësin e reklamimit politik me 
pagesë (neni 76 paragrafi (2)),  

- e publikon njoftimin propagandues zgjedhor me 
pjesëmarrje të personave të miturve në reklamimin politik 
me pagesë (neni 76 paragrafi (3)) dhe  

-emiton reklamim politik me pagesë në lajme, 
programe informative, programe arsimore dhe programe 
për fëmijë, në transmetime të ngjarjeve fetare, sportive, 
kulturore dhe ngjarjeve tjera (neni 76 paragrafi (4)).  

 (2) Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 500 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
kryeredaktorit dhe redaktorit përgjegjës për veprimet nga 
paragrafi (1) i këtij neni.  

 
Neni 87 

Pas nenit 183 shtohet nen i ri 183-a, si vijon:  

"Neni 183-a 
(2) Gjobë në shumë prej 1 500 deri në 3 000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
kryeredaktorit dhe redaktorit përgjegjës të mediumit 
publik, nëse:  

- i shpall rezultatet e analizës së mendimit publik në 
kundërshtim me nenin 77 paragrafi (1) i këtij kodi dhe  

-i shpall rezultatet e analizës së mendimit publik, e nuk 
i shënon të dhënat e përcaktuara në nenin 77 paragrafi (2) i 
këtij kodi.    

 
Neni 88 

Pas nenit 188 shtohet nen i ri 188-a, si vijon:  
 

"Neni 188-a 
(2) Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
organizatorit të fushatës zgjedhore, nëse:  

- nuk i dorëzon raportet financiare në afatin e 
përcaktuar në nenin 84-b paragrafët (1) dhe (2) të këtij 
kodi.  

 
Neni 89 

Në nenin 189 paragrafi (1) fjalët: "partisë politike" 
zëvendësohen me fjalët: "organizatorit të fushatës 
zgjedhore".  

 
Neni 90 

Pas nenit 189 shtohet nen i ri 189-a, si vijon:  
 

"Neni 189-a 
(1) Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në 

kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
radiodifuzerit ose mediumit të shtypit, i cili nuk do të 
parashtrojë raport për hapësirën reklamuese të shfrytëzuar 
nga çdo organizator i fushatës zgjedhore dhe mjetet të cilat 
janë paguar ose të cilat kërkohen sipas asaj baze, më së 
voni 15 ditë pas ditës së përfundimit të fushatës zgjedhore 
(neni 85-a).  

(2) Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 500 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
redaktorit përgjegjës për veprimet nga paragrafi (1) i këtij 
neni.  

 
Neni 91 

Neni 190 ndryshohet si vijon: 
"(1) Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro me 

kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t'i kumtohet 
personit përgjegjës te personi juridik, nëse vepron në 
kundërshtim me dispozitat e nenit 74 të këtij ligji. 

(2) Gjobë në shumë prej 300 deri në 1 000 euro me 
kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t'i kumtohet 
personit që gjatë votimit shfrytëzon telefon celular ose 
aparat për fotografimin e fletëvotimit. 

(3)  Gjobë në shumë prej 200 deri në 500 euro me 
kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t'i kumtohet 
personit nga neni 106 i këtij ligji, nëse në kohën dhe 
vendin e zgjedhjeve mban shenjë apo simbol të partisë 
politike ose kandidatit dhe nëse në kohën e votimit nuk 
mban bexh".  

 
Neni 92 

Zëvendëskryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve 
vazhdon ta kryejë funksionin si nënkryetar i Komisionit 
Shtetëror të Zgjedhjeve deri në kalimin e mandatit për të 
cilin është zgjedhur.  
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Neni 93 
Aktet nënligjore të parapara në ketë ligj do të 

miratohen në afat prej dhjetë ditësh nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji.   

 
Neni 94 

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit 
të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Kodit zgjedhor.   

 
Neni 95 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare te Republikës së Maqedonisë".    

__________ 
1131. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ЗДРАВСТВЕНАTA ЗАШТИТА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за здравствената заштита, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 2 април 2011 година. 

 
     Бр. 07-1797/1                                Претседател 
2 април 2011 година               на Република Македонија,                       
           Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Законот за здравствената заштита („Службен 

весник на Република Македонија’’ број 38/91, 46/93, 
55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 
77/2008, 67/2009 и 88/10), по членот 32-ѓ се додава нов 
член 32-е, кој гласи: 

 
„Член 32-e 

За проучување и  разгледување на прашања поврза-
ни со политиките и приоритетите во здравствената за-
штита и здравственото осигурување, како и за предла-
гање на мислења и ставови по однос на програмите за 
здравствените услуги и обемот на финансиските средс-
тва потребни за нивна реализација во Министерството 
за здравство се формира совет составен од претставни-
ци на Министерството за здравство, Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија и Лекарската, Сто-
матолошката и Фармацевтската комора на Македонија. 

 Начинот на работата на советот од ставот 1 на овој 
член се утврдува со деловник за работа.“ 

Член 2 
Во членот 200-к  став 3  точката се заменува со за-

пирка и се додаваат зборовите: „како и просторот и 
опремата на јавната здравствена установа - Универзи-
тетски стоматолошки клинички центар Скопје во кој се 
врши заботехничко-лабораториска дејност, освен про-
сторот и опремата во кој се врши заботехничко-лабора-
ториска дејност во функција на спроведување на обра-
зовната дејност“. 

 
Член 3 

Здравствените работници со високо образование 
кои запишале студии од областа на медицината, однос-
но стоматологијата до денот на влегувањето во сила на 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ број 10/2004) и стручниот испит ќе го по-
ложат најдоцна до 30 јуни 2012 година, ќе се смета де-
ка имаат лиценца за работа, а рокот на важноста на ли-
ценцата за работа започнува да тече од денот на поло-
жувањето на стручниот испит. 

Здравствените работници од ставот 1 на овој член 
се должни да поднесат барање за обновување на лицен-
ците за работа шест месеца пред истекот на рокот на 
важноста на лиценцата до соодветната комора. 

Здравствените работници со високо образование 
кои со лиценца за работа се стекнале со денот на влегу-
вањето во сила на Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за здравствената заштита („Службен 
весник на Република Македонија“ број 10/2004), ли-
ценцата за работа ќе ја обноват најдоцна до 31 март 
2012 година. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN 

E LIGJIT PËR MBROJTJE SHËNDETËSORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mbrojtje shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 38/91, 46/93, 55/95, 
10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 
67/2009 dhe 88/10), pas nenit 32-gj shtohet nen i ri 32-е, si 
vijon: 

 
"Neni 32-e 

Për studim dhe shqyrtim të çështjeve lidhur me 
politikat dhe prioritetet në mbrojtjen shëndetësore  dhe 
sigurimin shëndetësor, si dhe për propozimin e mendimeve 
dhe qëndrimeve lidhur me programet për shërbime 
shëndetësore dhe vëllimin e mjeteve financiare të 
nevojshme për realizimin e tyre, në Ministrinë e 
Shëndetësisë formohet këshill që përbëhet nga përfaqësues 
të Ministrisë së Shëndetësisë, Fondit për Sigurimin 
Shëndetësor të Maqedonisë, Dhomës së Mjekëve, 
Stomatologëve dhe Farmacistëve të Maqedonisë. 

Mënyra e punës së këshillit nga paragrafi 1 i këtij neni, 
përcaktohet me rregullore pune." 
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Neni 2 
Në nenin 200-k paragrafi 3 pika zëvendësohet me 

presje dhe shtohen fjalët: "si dhe lokali dhe pajisja e 
institucionit shtetëror publik - Qendra Klinike 
Stomatologjike Universitare  Shkup, ku kryhet veprimtaria 
laboratorike dentare teknike, përveç lokalit dhe pajisjes ku 
kryhet veprimtaria laboratorike dentare teknike, në 
funksion të kryerjes së veprimtarisë arsimore". 

 
Neni 3 

Punonjësit shëndetësorë me arsim të lartë që i kanë 
regjistruar studimet nga sfera e mjekësisë, përkatësisht 
stomatologjisë deri në ditën e hyrjes në fuqi të Ligjit për 
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje 
shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 10/2004) dhe provimin profesional do 
ta japin më së voni deri më 30 qershor 2012, do të 
konsiderohet se kanë licencë për punë, ndërsa afati i 
vlefshmërisë së licencës për punë fillon të rrjedhë nga dita 
e dhënies së provimit profesional. 

Punonjësit shëndetësorë nga paragrafi 1 i këtij neni 
detyrohen që të paraqesin kërkesë për përtëritjen e licencës 
për punë, gjashtë muaj para kalimit të afatit të vlefshmërisë 
së licencës te dhoma përkatëse.  

Punonjësit shëndetësorë me arsim të lartë të cilët 
licencën e punës e kanë marrë me ditën e hyrjes në fuqi të 
Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje 
shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 10/2004), licencën e punës do ta 
përtërijnë më së voni deri më 31 mars 2012. 

 
Neni 4 

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

___________ 
 

 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1132. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА И ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК 
ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 

 
I 

Г. Слободан Ташовски се отповикува од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија и постојан претставник во Организацијата 
на Обединетите нации, со седиште во Њујорк.  

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ број 90                                Претседател 

4 април 2011 година              на Република Македонија, 
   Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

1133. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВ-
НИК ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ  

НАЦИИ 
 

I 
Г. Пајо Авировиќ се поставува на должноста вонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Република Македо-
нија и постојан претставник во Организацијата на Обе-
динетите нации, со седиште во Њујорк.  

  
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ број 91                                 Претседател 

4 април 2011 година               на Република Македонија, 
   Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1134. 

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за  безбед-
ност на производите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 33/2006, 63/2007 и 24/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.3.2011 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСТАП-
КАТА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЕВРОПСКАТА КО-
МИСИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ И 
НЕХАРМОНИЗИРАНИ  ПРОПИСИ, ТЕХНИЧКИ  

СПЕЦИФИКАЦИИ И СТАНДАРДИ 
 

Член 1 
Во Уредбата за постапката за известување на 

Европската комисија за донесување на технички и не-
хармононизирани прописи, технички спецификации и 
стандарди („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 107/2007), во членот 26 по зборот „освен“ се до-
даваат зборовите: „за одредбите од член 25 на оваа 
уредба и“. 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 51-1739/1                     Заменик на претседателот 

29 март 2011 година               на Владата на Република 
  Скопје                                        Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1135. 
Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-

нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ЈАВНА-
ТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА 
БЕЛОДРОБНИ  ИСПИТУВАЊА И ТБЦ -  СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Институт за белодробни испитувања и ТБЦ - 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Институт за бе-
лодробни испитувања и ТБЦ - Скопје, со кој се уреду-
ваат  правата и обврските за движнaта ствар 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 
Македонија“. 

 
     Бр. 51-1191/1                 Заменик на претседателот 
22 март 2011 година                на Владата на Република   

 Скопје                            Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1136. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА БЕ-
ЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ  ДЕЦАТА-СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Институт за белодробни заболувања кај деца-
та - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Институт за бе-
лодробни заболувања кај децата - Скопје, со кој се уре-
дуваат  правата и обврските за движнaта ствар 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 
Македонија“. 

 
     Бр. 51-1191/2                Заменик на претседателот 
22 март 2011 година               на Владата на Република   

   Скопје                            Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1137. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-

СТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА 
БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 350-450 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа  Клиничка болница - Битола. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Клиничка бол-
ница - Битола, со кој се уредуваат  правата и обврските 
за движнaта ствар 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 
Македонија“. 

 
      Бр. 51-1191/3                Заменик на претседателот 
22 март 2011 година               на Владата на Република   

   Скопје                           Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1138. 
Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-

нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРА-
ВСТВЕНА  УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА 

ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 350-450 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Клиничка болница - Штип. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Клиничка бол-
ница - Штип, со кој се уредуваат  правата и обврските 
за движнaта ствар 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 
Македонија“. 

 
     Бр. 51-1191/4                 Заменик на претседателот 
22 март 2011 година                на Владата на Република   

 Скопје                          Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1139. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРА-
ВСТВЕНА  УСТАНОВА  КЛИНИЧКА  БОЛНИЦА 

ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 350-450 
анализи/час. 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Клиничка болница - Тетово. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Клиничка бол-
ница - Тетово, со кој се уредуваат  правата и обврските 
за движнaта ствар 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 
Македонија“. 

 
     Бр. 51-1191/5                 Заменик на претседателот 
22 март 2011 година               на Владата на Република   

     Скопје                           Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1140. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  ОПШТА  БОЛНИЦА  

ДЕБАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Општа болница - Дебар. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Општа болница 
- Дебар, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движна ствар  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 
Македонија”. 

 
     Бр. 51-1191/6                Заменик на претседателот 
22 март 2011 година               на Владата на Република   

  Скопје                            Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1141. 
Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-

нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  ОПШТА  БОЛНИЦА 

ГЕВГЕЛИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Општа болница - Гевгелија. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Општа болница 
- Гевгелија, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движнaта ствар 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 
Македонија“. 

 
       Бр. 51-1191/7          Заменик на претседателот 
22 март 2011 година               на Владата на Република   

    Скопје                            Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1142. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА 

ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Општа болница - Гостивар. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Општа болница 
- Гостивар, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движната ствар 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 
Македонија“. 

 
      Бр. 51-1191/8                Заменик на претседателот 
22 март 2011 година               на Владата на Република   

   Скопје                            Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1143. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА  БОЛНИЦА  

КАВАДАРЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Општа болница - Кавадарци. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Општа болница 
- Кавадарци, со кој се уредуваат  правата и обврските 
за движнaта ствар 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 
Македонија“. 

 
     Бр. 51-1191/9                Заменик на претседателот 
22 март 2011 година               на Владата на Република   

   Скопје                            Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1144. 
Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-

нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3. 2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  ОПШТА  БОЛНИЦА  

КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движна ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа  Општа болница - Кочани. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Општа болница 
- Кочани, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движната ствар 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 
Македонија“. 

 
     Бр. 51-1191/10               Заменик на претседателот 
22 март 2011 година               на Владата на Република   

   Скопје                            Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1145. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  ОПШТА  БОЛНИЦА 

КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

Член  2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Општа болница - Куманово. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Општа болница 
- Куманово, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движнaта ствар 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 
Македонија“. 

 
     Бр. 51-1191/11                Заменик на претседателот 
22 март 2011 година                на Владата на Република   

   Скопје                            Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1146. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТ-
ВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Општа болница - Охрид. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа   Општа болни-
ца - Охрид, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движнaта ствар 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 
Македонија“. 

 
     Бр. 51-1191/12               Заменик на претседателот 
22 март 2011 година               на Владата на Република   

  Скопје                          Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1147. 
Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-

нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  ОПШТА  БОЛНИЦА 

ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Општа болница - Прилеп. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Општа болница 
- Прилеп, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движнaта ствар 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 
Македонија“. 

 
     Бр. 51-1191/13                Заменик на претседателот 
22 март 2011 година                на Владата на Република   

   Скопје                            Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1148. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  ОПШТА  БОЛНИЦА  

СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Општа болница - Струга. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Општа болница 
- Струга, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движнaта ствар 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 
Македонија“. 

 
     Бр. 51-1191/14                Заменик на претседателот 
22 март 2011 година               на Владата на Република   

   Скопје                           Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1149. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ  НА ДВИЖНА  СТВАР НА  ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА 

СТРУМИЦА 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 350-450 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Општа болница - Струмица. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Општа болница 
- Струмица, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движнaта ствар 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 
Македонија“ 

 
Бр.51-1191/15                    Заменик на претседателот 

22 март 2011 година                на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1150. 
Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-

нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.03.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА  

 ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Општа болница - Велес. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Општа болница 
- Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движнaта ствар 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 
Македонија”. 

 
Бр.51-1191/16                    Заменик на претседателот 

22 март 2011 година                на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1151. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија”, бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ПСИХИЈА-

ТРИСКА  БОЛНИЦА – ДЕМИР ХИСАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Психијатриска болница – Демир Хисар. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Психијатриска 
болница – Демир Хисар, со кој се уредуваат  правата и 
обврските за движнaта ствар 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 
Македонија“. 

 
Бр.51-1191/17                   Заменик на претседателот 

22 март 2011 година               на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1152. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛ-
НИЦА  ЗА  ГИНЕКОЛОГИЈА И  АКУШЕРСТВО  

ЧАИР - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа   Специјална болница за гинекологија и аку-
шерство ЧАИР - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Специјална 
болница за гинекологија и акушерство ЧАИР - Скопје, 
со кој се уредуваат  правата и обврските за движнaта 
ствар 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 
Македонија“. 

 
Бр.51-1191/18                    Заменик на претседателот 

22 март 2011 година                на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1153. 
Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-

нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д  Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛ-
НИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА - ЈАСЕНОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Специјална болница за белодробни заболува-
ња - Јасеново. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Специјална 
болница за белодробни заболувања - Јасеново, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движнaта ствар 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 
Македонија”. 

 
Бр.51-1191/19                    Заменик на претседателот 

22 март 2011 година                на Владата на Република   
     Скопје                                       Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1154. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТБЦ - ЛЕШОК 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Специјална болница за белодробни заболува-
ња и ТБЦ - Лешок. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Специјална 
болница за белодробни заболувања и ТБЦ - Лешок, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движнaта ствар 
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 
Македонија“. 

 
Бр.51-1191/20                    Заменик на претседателот 

22 март 2011 година                на Владата на Република   
     Скопје                                       Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1155. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛ-
НИЦА  ЗА  ОРТОПЕДИЈА И  ТРАУМАТОЛОГИЈА  

„СВ. ЕРАЗМО“ - ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Специјална болница за ортопедија и раумато-
логија „Св.Еразмо“ - Охрид. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Специјална 
болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ - 
Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движнaта ствар 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 
Македонија“. 

 
Бр.51-1191/21                    Заменик на претседателот 

22 март 2011 година                на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1156. 
Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-

нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО  

 СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 350-450 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Универзитетска клиника за гинекологија и 
акушерство - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје, со 
кој се уредуваат  правата и обврските за движнaта 
ствар 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 
Македонија“. 

 
Бр.51-1191/22                    Заменик на претседателот 

22 март 2011 година               на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1157. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ  „СВ. НАУМ  

ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 350-450 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Универзитетска клиника за хируршки боле-
сти „Св.Наум Охридски“ - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за хируршки болести „Св.Наум Охридски“  
- Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движнaта ствар 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 
Македонија“. 

 
Бр.51-1191/23                   Заменик на претседателот 

22 март 2011 година               на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1158. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  УНИВЕРЗИТЕТСКА  

КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Универзитетска клиника за детски болести - 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за детски болести - Скопје, со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движнaта ствар 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 
Македонија“. 

 
Бр.51-1191/24                    Заменик на претседателот 

22 март 2011 година                на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1159. 
Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните орга-
ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ПРЕВЕН-
ЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 
КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА – ОХРИД 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Завод за превенција, лекување и рехабилита-
ција на кардиоваскуларни заболувања – Охрид. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Завод за превен-
ција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни 
заболувања – Охрид, со кој се уредуваат  правата и обвр-
ските за движнaта ствар 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 
Македонија“. 

 
Бр.51-1191/25                   Заменик на претседателот 

22 март 2011 година               на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1160. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА  УСТАНОВА ЗАВОД ЗА  НЕФРОЛОГИЈА  

 СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Завод за нефрологија - Струга. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Завод за нефро-
логија - Струга, со кој се уредуваат  правата и обврски-
те за движнaта ствар 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 
Македонија“. 

 
Бр.51-1191/26                   Заменик на претседателот 

22 март 2011 година               на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1161. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните орга-
ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН  ДОМ  

ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа   Здравствен дом -  Прилеп. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Здравствен дом 
- Прилеп, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движнaта ствар од член 1 од оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.51-1191/27                    Заменик на претседателот 

22 март 2011 година                на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1162. 

Врз основа на член 54, став 2 и член 54-а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 22.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движнa ствар: 

- Биохемиски анализатор со капацитет од 100-200 
анализи/час. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Здравствен дом - Струга. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Здравствен дом 
- Струга, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движнaта ствар 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 
Македонија“. 

 
Бр.51-1191/28                    Заменик на претседателот 

22 март 2011 година                на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1163. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 29.3.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ  

СУД ГОСТИВАР 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на  
Апелациониот суд Гостивар бр. 07-480/3 од 3.3.2011 
година. 

 
Член 2 

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

 
       Бр. 51-1481/1                    Заменик на претседателот 
29 март 2011 година               на Владата на Република   

     Скопје                                Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1164. 

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен ре-
гионален развој („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.63/2007, Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 29.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈА 
СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ ВО  

2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се доделуваат средства за финанси-

рање на проекти за развој на подрачја со специфични 
развојни потреби во 2011 година во вкупен износ од 
26.304.505 денари, обезбедени во Буџетот на Републи-
ка Македонија за 2011 година, во раздел 19101 ОА пот-
програма Рамномерен регионален развој во износ од 
13.682.974,00 денари и во раздел 280.01 потпрограма 
ОА Рамномерен регионален развој, во износ 
12.621.531,00 денари наведени во Листата на проекти 
за развој на подрачја со специфични развојни потреби 
во 2011 година која е дадена во Прилог и е составен 
дел на оваа одлука. 

 
Член 2 

Доколку се утврди ненаменско трошење на средс-
твата кои ќе бидат распределени на единиците на ло-
калната самоуправа потребно е истите да ги вратат во 
Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 51-1406/1                     Заменик на претседателот 
29 март 2011 година                на Владата на Република   

    Скопје                                  Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1165. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 
96/2004, 67/2007 и 156/2009) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЗАДОЛЖУ-
ВАЊЕ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА СО ДОЛ-
ГОРОЧЕН РЕВОЛВИНГ КРЕДИТ КАЈ ИЗВОЗНА  

И КРЕДИТНА БАНКА АД-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност општина Кисела 

Вода да се задолжи кај Извозна и кредитна банка АД-
Скопје, со долгорочен револвинг кредит во износ од 
50.000.000,00 денари. 

 
Член 2 

Средствата од долгорочниот револвинг кредит од 
член 1 на оваа одлука општина Кисела Вода ќе ги ко-
ристи за финансирање на Проектот „Реконструкција на 
стари и изградба на нови улици и тротоари, како и по-
добрување на уличното осветлување во општина Кисе-
ла Вода“ под следните услови: 

- рок за враќање: 2 (две) години; 
- каматна стапка: 7 процентни поени на годишно 

ниво. 
 

Член 3 
Условите и начинот на користење на заемот, како и 

сервисирањето на обврските кои произлегуваат од 
истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит кој ќе се 
склучи помеѓу општина Кисела Вода и Извозна и кре-
дитна банка АД-Скопје. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 51-1629/1                    Заменик на претседателот 

22 март 2011 година               на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 
                                           д-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1166. 

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија” 
бр.8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕ-
НА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - СТРУМИЦА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижна ствар: 

 - објект,  дел од приземје, со површина од 206 м2 и 
цел прв спрат, со површина од 401 м2, лоциран на Ка-
тастарска парцела бр. 7034/25, Катастарска Општина 
Струмица, евидентиран во Имотен лист бр. 13088, ви-
кано место „В. Круг“, сопственост на Република Маке-
донија.    

Член 2 
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на користење на Јавната здравствена установа Општа 
болница - Струмица.  

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за 
одбрана и Јавната здравствена установа Општа болни-
ца - Струмица, во рок од 30 дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.51-1634/1                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република 
  Скопје                                         Македонија, 
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1167. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНA СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижна ствар: 

 - објект, дел од приземје, со површина од 348 м2, 
лоциран на Катастарска парцела бр.7034/25, Катастар-
ска Општина Струмица, евидентиран во Имотен лист 
бр.13088, викано место „В. Круг“, сопственост на Ре-
публика Македонија.    

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на користење на Министерството за труд и социјална 
политика.  

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за 
одбрана и Министерството за труд и социјална полити-
ка, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.51-1641/1                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1168. 
Врз основа на член 172-а став 3 од Законот за пен-

зиско и инвалидско осигурување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.80/1993, 3/1994, 71/1996, 
32/1997, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 
50/2004, 4/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 
161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010 и 156/2010) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 29.3.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ И УДЕЛИТЕ НА 
ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА (ВТОРА 
АУКЦИЈА СО НАМАЛУВАЊЕ НА ПОЧЕТНАТА  

ПРОДАЖНА ЦЕНА ПО АКЦИЈА/УДЕЛ) 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на акциите и уделите на Фондот на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија (втора 
аукција со намалување на почетната продажна цена по 
акција/удел) број 02-1526/1  од 7.3.2011  година, доне-
сена од Управниот одбор на Фондот на седницата, одр-
жана на 7.3.2011 година. 

2. Оваа одлука  влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 51-1658/1                     Заменик на претседателот 

29 март 2011 година               на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1169. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010) 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.3.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Министерството за образование и наука број 
07-647/1 од 8.3.2011 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 51-1688/1                     Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

1170. 
Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ 
НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-
стерството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

- трафостаница ТС 10/0.4kv, 1x630VA бр.406 лоци-
рана на Бањски Рид; 

- среднонапонски кабелски приклучок – поземен 
10kv кабел бр. IPZO-13, 13x185мм2, 1098 м. 

  
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење, без надомест на Акционерското 
друштво во државна сопственост за вршење на дејно-
ста давател на услуги на воздухопловната навигација 
М-НАВ. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со претсе-
дателот на Управниот одбор на Акционерското друш-
тво во државна сопственост за вршење на дејноста да-
вател на услуги на воздухопловната навигација М-
НАВ, со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на 
трајно користење. 

    
Член 4 

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

 
Бр.51-1645/2                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република 
   Скопје                                        Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1171. 

Врз основа на член 39 став (2) од Законот за лов-
ството („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА 
ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА „ЖЕЛЕЗНА РЕКА“, 
„СИМНИЦА“,  „ВРАПЧИШТЕ“  И  „БАЛИНДОЛ“ 

 
Член 1 

Дивечот во ловиштата „Железна Река“, „Симница“, 
„Врапчиште“ и „Балиндол“ се дава на присилна конце-
сија на ЈП „Македонски шуми“ – Скопје, до моментот 
на давање на концесија на дивечот согласно со член 38 
од Законот за ловството. 
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Член 2 
Правата и обврските на Владата на Република Ма-

кедонија и субјектот од став 1 на оваа одлука на кој ди-
вечот се дава на присилна концесија, до моментот на 
давање на користење на дивечот согласно со членот 38 
од Законот за ловството,  ќе се утврдуваат со договор. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр.51-1676/1                     Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1172. 

Врз основа на член 39 став (1) од Законот за лов-
ството („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009) и член 36 став (3) од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
15/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА КОН-
ЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА „ЖЕ-
ЛЕЗНА РЕКА“, „СИМНИЦА“, „ВРАПЧИШТЕ“ И 

„БАЛИНДОЛ“ 
 

Член 1 
Договорите за концесија на дивечот во ловиштата 

„Железна Река“, „Симница“, „Врапчиште“ и „Балин-
дол“ се раскинуваат од причини што концесионерот на 
дивечот во ловиштето не ги спроведува одредбите од 
Законот за ловството во поглед на неплаќање на надо-
местокот за користење на дивечот-концесија и не ги 
исполнува обврските утврдени во Договорот за конце-
сија. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр.51-1676/2                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1173. 

Врз основа на член 39 став (2) од Законот за лов-
ството („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА 
НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТEТО „БРАЈЧИНО“ 

 
Член 1 

Дивечот во ловиштето „Брајчино“ се дава на при-
силна концесија на ЈП „Македонски шуми“ – Скопје, 
до моментот на давање на концесија на дивечот соглас-
но со член 38 од Законот за ловството. 

Член 2 
Правата и обврските на Владата на Република Ма-

кедонија и субјектот од став 1 на оваа одлука на кој ди-
вечот се дава на присилна концесија, до моментот на 
давање на користење на дивечот согласно со членот 38 
од Законот за ловството,  ќе се утврдуваат со Договор. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр.51-1676/3                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1174. 

Врз основа на член 39 став (1) од Законот за лов-
ството („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009) и член 36 став (3) од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
15/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011  
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИ-
ЈА НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО „БРАЈЧИНО“ 

 
Член 1 

Договорот за концесија на дивечот во ловиштето 
“Брајчино“ се раскинува од причини што концесионе-
рот на дивечот во ловиштето не ги спроведува одред-
бите од Законот за ловството во поглед на неплаќање 
на надоместокот за користење на дивечот-концесија и 
не ги исполнува обврските утврдени во Договорот за 
концесија. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр.51-1676/4                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1175. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008 и 82/2008) и член 19 став 1 точка 9 од 
Законот за одбрана („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), 
Владата на Република Македонија, на седницата одрж-
ана на 29.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ 
„СВЕТЛИНА – 11“ 

 
1. Вежбовната активност „Светлина 11“ (во ната-

мошниот текст: вежбовна активност) ќе се одржи на 
воениот полигон „Криволак“ во Република Македонија 



Стр. 70 - Бр. 44 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 април 2011 
 

во периодот од 22 Мај до 05 Јуни 2011 година, со цел 
продолжување на соработката и размената на искуства 
помеѓу Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија и Државниот Колеџ „Индијан Ривер“ од Форд 
Пирс – Флорида, Соединетите Американски Држави. 

2. На вежбовната активност ќе учествуваат прет-
ставници од Министерството за одбрана, Министерс-
твото за внатрешни работи, Министерството за надво-
решни работи, Организација на резервни офицери на 
Република Македонија, Дирекцијата за заштита и спа-
сување, Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Инсти-
тут за одбранбени и мировни студии - Скопје, Црвени-
от крст на Република Македонија како и претставници 
од Државните колеџи и Универзитети: Воениот колеџ 
на САД од Њујорк, Цитадела од Јужна Каролина, Др-
жавниот колеџ Индијан Ривер од Форт Пирс-Флорида 
САД, Универзитети од Оклахома, Мисури и Род Ај-
ленд. 

3. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, дел ќе ги обезбеди Министерството 
за одбрана на Република Македонија, а дел ќе ги обез-
беди Државниот Колеџ „Индијан Ривер„ од Форд 
Пирс–Флорида, Соединетите Американски Држави и 
истите се утврдени во Меморандумот за соработка по-
меѓу Министерството за одбрана на Република Маке-
донија и Државниот колеџ „Индијан Ривер” од Форт 
Пирс, Флорида од САД, а надоместоците за патните 
трошоци и дневниците за учесниците надвор од Мини-
стерството за одбрана ги обезбедуваат субјектите од 
точка 2 на оваа Одлука. 

4. Министерството за одбрана како носител на веж-
бовната активност ќе ги изврши подготовките и орга-
низацијата на вежбовната активност. 

5. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр.51-1723/1                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република 
  Скопје                                           Македонија, 
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1176. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за одбрана, му престанува користењето на 
движната ствар-еден агрегат за стартување на воздухоп-
лови-(Ground Power Unit), тип HOUCHIN, модел C 690, 
со сериски број 101642 и регистарски број С 77-126. 

 
Член 2 

 Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
без надомест на времено користење, за период од три 
месеци на Министерството за внатрешни работи.  

Член 3 
Министерот за одбрана склучува договор со мини-

стерот за внатрешни работи со кој се уредуваат правата 
и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлу-
ка, која се дава на времено користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр.51-1778/1                     Заменик на претседателот 

29 март 2011 година               на Владата на Република 
  Скопје                                          Македонија, 
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1177. 

Врз основа на член 89, став 1 од Законот за  конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВА-
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА 
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА 
НА НОВ СТУДЕНТСКИ ДОМ НА ЛОКАЦИЈА ВО  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за започнување постапка за доделува-

ње на договор за јавно приватно партнерство за изград-
ба на нов студентски дом на локација во Скопје бр.51-
6247/1 од 28 декември 2010 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 172/2010), во членот 3 
зборовите „кое се наоѓа во склоп на кампусот на Уни-
верзитетот „Св. Кирл и Методија“ во Скопје,  на К.П. 
бр.8732 и К.П. бр. 8733, ул. „Крсте Мисирков“ б.б, Ката-
старска општина Центар 1“ се заменуваат со зборовите: 
„кое се наоѓа во студентската населба „Стив Наумов“ на 
К. П.бр. 1138/2, Катастарска општина Гази Баба“. 

 
Член 2 

Во членот 5 став 2 зборовите: „15 февруари“ се за-
менуваат со зборовите: „8 април“. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
 Бр.51-1782/1                     Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република 
   Скопје                                        Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1178. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 
158/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.3.2011 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА 
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И 
УСЛУГИ „ЈАВОР-РЕКА“ БОГДАН И ЈАНЧЕ ДОО 
КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ДРАГОЖЕЛ”, 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

“ЈАВОР-РЕКА“ Богдан и Јанче ДОО Кавадарци му се 
доделува концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерална суровина – подземна вода 
на локалитетот “с. Драгожел”, општина Кавадарци. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,14 km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
Т-1 7.587.000,00 4.576.000,00 
Т-2 7.587.250,00 4.576.000,00 
Т-3 7.587.200,00 4.575.650,00 
Т-4 7.587.500,00 4.575.600,00 
Т-5 7.587.500,00 4.575.500,00 
Т-6 7.587.000,00 4.575.500,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – подземна вода на локалитетот 
“с. Драгожел”, општина Кавадарци. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 1.000.000,00 дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на Дого-
ворот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.51-1807/1                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република 
  Скопје                                        Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

1179. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10 и 158/10), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВО-
ТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ, ПРО-
МЕТ И УСЛУГИ „МАКАЉБ КОМПАНИ“ ЕКС-
ПОРТ - ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

„ДОБАРСКИ ЖЕДЕН”, ОПШТИНА ЖЕЛИНО 
 
1. На Друштвото за производство, инженеринг, 

промет и услуги „МАКАЉБ КОМПАНИ“ експорт-им-
порт Скопје му се доделува концесија за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерална суровина – 
варовник на локалитетот „Добарски Жеден”, општина 
Желино. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,09km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
Т-1 7.508.996,00 4.647.349,00 
Т-2 7.508.900,00 4.647.100,00 
Т-3 7.508.605,00 4.647.195,00 
Т-4 7.508.728,00 4.647.494,00 
Т-5 7.508.925,00 4.647.459,00 
Т-6 7.508.903,00 4.647.391,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – варовник на локалитетот “До-
барски Жеден”, општина Желино. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 181.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на Договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.51-1812/1                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република 
  Скопје                                        Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1180. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 
158/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.3.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ПЕСОК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖ-
НИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
„ВИКТОРИ ГРОУП-ННС“ ДООЕЛ С.СРЕДНО КО-
ЊАРИ ПЕТРОВЕЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. СРЕДНО 

КОЊАРЕ”, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 
 
1. На Друштво за градежништво, производство, тр-

говија и услуги “ВИКТОРИ ГРОУП-ННС“ ДООЕЛ 
с.Средно Коњари Петровец му се доделува концесија 
за вршење на детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина – песок на локалитетот “с.Средно Ко-
њаре”, општина Петровец. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,01 km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
Т-1 7.560.177,00 4.647.609,00 
Т-2 7.560.253,00 4.647.545,00 
Т-3 7.560.253,00 4.647.489,00 
Т-4 7.560.325,00 4.647.449,00 
Т-5 7.560.318,00 4.647,434,00 
Т-6 7.560.315,00 4.647.384,00 
Т-7 7.560.190,00 4.647.410,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – песок на локалитетот “с.Сред-
но Коњаре”, општина Петровец. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 100.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на Договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.51-1813/1                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република 
  Скопје                                        Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1181. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 
158/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА ДРУШ-
ТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
“ГУДА-КОМ“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ГОСТИВАР НА  
ЛОКАЛИТЕТОТ “ДОЛНО ЛОЖАНИ” С. ГАЛАТЕ,  

ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ 
 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
“ГУДА-КОМ“ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар му се доде-
лува концесија за вршење на детални геолошки истра-
жувања на минерална суровина – подземна вода на ло-
калитетот “Долно Ложани” с. Галате, општина Врапчи-
ште. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,03 km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

 
Точка 

 
Координата 

Y 
Координата  

X 
Т-1 7.494.300,00 4.634.230,00 
Т-2 7.494.437,00 4.634.204,00 
Т-3 7.494.430,00 4.634.000,00 
Т-4 7.494.265,00 4.634.000,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – подземна вода на локалитетот 
„Долно Ложани” с. Галате, општина Врапчиште. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 62.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на Договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 
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8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.51-1814/1                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република 
  Скопје                                        Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1182. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 
158/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ДОЛОМИТ НА ДРУШТВОТО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА 
УГОСТИТЕЛСТВО, СООБРАЌАЈ И УСЛУГИ ИМ-
ПЕРИЈАЛ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.РАВЕН – 
ВРУТОК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СУШИЧКИ МОСТ”  

С. ДОЛНА БАЊИЦА, ОПШТИНА ГОСТИВАР 
 
1. На Друштвото за производство градежништво тр-

говија угостителство сообраќај и услуги ИМПЕРИЈАЛ 
ДООЕЛ експорт-импорт с.Равен – Вруток му се доделу-
ва концесија за вршење на детални геолошки истражува-
ња на минерална суровина – доломит на локалитетот 
“Сушички Мост” с. Долна Бањица, општина Гостивар. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,16km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

 

Точка Координата 
Y 

Координата 
X 

Т-1 7.490.980,00 4.624.000,00 
Т-2 7.491.300,00 4.624.000,00 
Т-3 7.491.100,00 4.623.700,00 
Т-4 7.490.870,00 4.623.300,00 
Т-5 7.490.820,00 4.623.000,00 
Т-6 7.490.820,00 4.622.800,00 
Т-7 7.490.700,00 4.622.800,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – доломит на локалитетот “Су-
шички Мост” с.Долна Бањица, општина Гостивар. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 187.790,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на Договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.51-1815/1                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република 
  Скопје                                        Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1183. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 
158/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – НИКЕЛ НА ДРУШТВОТО 
ЗА ИСКОП НА РУДИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕ-
ТАЛИ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ФЕНИ ИНДУСТРИ 
АД КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РАКЛЕ”,  

ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
1. На Друштвото за ископ на руди, производство на 

метали, трговија и услуги ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Ка-
вадарци му се доделува концесија за вршење на детал-
ни геолошки истражувања на минерална суровина – 
никел на локалитетот „Ракле”, општина Прилеп. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,55km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
Т-1 7.561.800,00 4.586.600,00 
Т-2 7.562.000,00 4.586.700,00 
Т-3 7.563.100,00 4.586.400,00 
Т-4 7.563.100,00 4.586.000,00 
Т-5 7.562.400,00 4.586.000,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од че-
тири години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – никел на локалитетот „Ракле”, 
општина Прилеп. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 351.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на Договорот 
за концесија. 
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6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.51-1816/1                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република 
  Скопје                                        Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1184. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 
158/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.3.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ЖЕЛЕЗО И НИКЕЛ НА 
ДРУШТВОТО ЗА ИСКОП НА РУДИ, ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА МЕТАЛИ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
ФЕНИ ИНДУСТРИ АД КАВАДАРЦИ НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ “ЦРНА ТУМБА”, ОПШТИНА ПРИЛЕП  

И ОПШТИНА НОВАЦИ 
 
1. На Друштвото за ископ на руди, производство на 

метали, трговија и услуги ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Ка-
вадарци му се доделува концесија за вршење на детал-
ни геолошки истражувања на минерална суровина – 
железо и никел на локалитетот “Црна Тумба”, општина 
Прилеп и општина Новаци. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=9,94km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
Т-1 7.571.000,00 4.548.000,00 
Т-2 7.573.000,00 4.548.000,00 
Т-3 7.573.000,00 4.553.000,00 
Т-4 7.571.000,00 4.553.000,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од че-
тири години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – железо и никел на локалитетот 
“Црна Тумба”, општина Прилеп и општина Новаци. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 601.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на Договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на мине-
ралните суровини е 120 дена по истекот на концесијата 
или по завршување на деталните геолошки истражува-
ња. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.51-1817/1                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република 
  Скопје                                        Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1185. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 
158/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.3.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКАТА ЗАДРУГА СО ОГРАНИЧЕНА ОДГО-
ВОРНОСТ „АГРОПРОИЗВОД“ УВОЗ-ИЗВОЗ С.РИЧ 
СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СКРКА” С.РИЧ,  

ОПШТИНА СТРУМИЦА 
 
1. На Земјоделска задруга со ограничена одговор-

ност „АГРОПРОИЗВОД“ увоз-извоз с.Рич Струмица 
му се доделува концесија за вршење на детални геоло-
шки истражувања на минерална суровина – варовник 
на локалитетот “Скрка” с.Рич, општина Струмица. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,20km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
Т-1 7.628.250,00 4.589.625,00 
Т-2 7.628.550,00 4.589.625,00 
Т-3 7.628.600,00 4.590.250,00 
Т-4 7.628.250,00 4.590.250,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – варовник на локалитетот 
“Скрка” с.Рич, општина Струмица. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 910.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на Договорот 
за концесија. 
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6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.51-1818/1                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република 
  Скопје                                        Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1186. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 
158/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.3.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА 
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И 
УСЛУГИ “ЕУРО АКТИВА“ ДОО ЕКСПОРТ-ИМ-
ПОРТ, СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ОРЧУШЕ”,  

ОПШТИНА МАВРОВО - РОСТУШЕ 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

„ЕУРО АКТИВА“ ДОО експорт-импорт, Скопје му се 
доделува концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерална суровина – подземна вода на 
локалитетот “Орчуше”, општина Маврово - Ростуше. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,12 km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

 

Точка Координата 
Y 

Координата 
X 

Т-1 7.484.000,00 4.622.753,00 
Т-2 7.484.430,00 4.622.700,00 
Т-3 7.484.385,00 4.622.360,00 
Т-4 7.484.000,00 4.622.467,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – подземна вода на локалитетот 
“Орчуше”, општина Маврово - Ростуше. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 150.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на Договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.51-1819/1                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република 
  Скопје                                        Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1187. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 
158/2010), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 29.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ “ЕУРО АКТИВА“ 
ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ “ЖЕЉКОВАЦ”, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 

 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

„ЕУРО АКТИВА“ ДОО експорт-импорт, Скопје му се 
доделува концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерална суровина – варовник на ло-
калитетот “Жељковац”, општина Чучер Сандево. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,03 km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
Т-1 7.530.186,00 4.660.441,00 
Т-2 7.530.390,00 4.660.713,00 
Т-3 7.530.473,00 4.660.452,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – варовник на локалитетот 
“Жељковац”, општина Чучер Сандево. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 750.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на Договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 
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8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.51-1820/1                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република 
  Скопје                                        Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1188. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 
земјиште и Законот за изменување и дополнување на 
Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана  на 
ден  22.3.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕ-
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА  
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА „ПАРК 
НА ВЕТЕРНА ЕЛЕКТРАНА–БОГДАНЦИ”, ОПШТИНА 

БОГДАНЦИ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на општина Бог-

данци за  трајна  пренамена  земјоделско  во  градежно 
земјиште, за одобрување Државна Урбанистичка  план-
ска   документација  за  изградба „Парк на ветерна еле-
ктрана – Богданци”, општина Богданци. 

           
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации, според прегледот: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.51-2004/1                     Заменик на претседателот 

22 март 2011 година               на Владата на Република   
  Скопје                                       Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 
1189. 

Врз основа на член 20, став 1 и член 27-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
29.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕТО  
НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Завод за станбена и комунална 
изградба – Скопје му престанува користењето на нед-
вижната ствар – земјиште, со површина од 99 м2, КП 
бр. 12115 КО Центар 1, евидентирано во Имотен лист 
број 96827 за КО Центар 1, сопственост на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 51-2082/1                    Заменик на претседателот 
29 март 2011 година               на Владата на Република   

    Скопје                                 Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1190. 

Врз основа на член 89 став 1 од Законот за  конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧ-
НУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДО-
ГОВОР ЗА ЈАВНО - ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 
ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ СТУДЕНТСКИ ДОМ НА 

ЛОКАЦИЈА ВО ШТИП 
 

Член 1 
Во Одлуката за започнување постапка за доделува-

ње на Договор за јавно - приватно партнерство за из-
градба на нов студентски дом на локација во Штип бр. 
51-6247/3 од 28 декември 2010 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 172/2010), во членот 
5 став 2 зборовите: „15 февруари“ се заменуваат со збо-
ровите: „8 април“. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 51-2259/1                       Заменик на претседателот 
29 март 2011 година                на Владата на Република 
        Скопје                                        Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1191. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК 
И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 

СТВАРИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на користење 

на недвижни ствари бр. 19-2230/1 од 9 мај 2006 година 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2 
006) во членот 1, алинејата 2 се брише. 

 
Член 2 

Во членот 2 алинеја 1, по зборот „Прилеп“ запирка-
та се заменува со точка, а зборовите до крајот на рече-
ницата се бришат.  

 
Член 3 

Во членот 3 по зборовите 2 (две) запирката се заме-
нува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се 
бришат. 

 
Член 4 

Во членот 5, по зборот „Прилеп“ се става точка, а 
зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

 
Член 5 

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

 
Бр.51-5507/1                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република 
    Скопје                                        Македонија, 
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1192. 

Врз основа  на член  12 од Законот за Фондот за оси-
гурување на депозити („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 81/2008 и 
158/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 22 март 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ 
 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Фондот за осигурување на депозити, поради истек на 
мандатот за кој се именувани се разрешуваат: 

- Игор Давков, 
- Зоран Глигоров. 
2. За членови на Управниот одбор на Фондот за 

осигурување на депозити се именуваат: 
- Наташа Андреева, заменик директор на Дирекци-

јата за финансиска стабилност, банкарска регулатива и 
методологии при Народната банка на Република Маке-
донија, 

- Ивана Билбиловска, вработена во Министерството 
за финансии, 

- Антонио Аргир, директор на Сектор деловна мре-
жа во НЛБ Тутунска банка АД Скопје. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.22-411/5                        Заменик на претседателот 

22 март 2011 година                на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1193. 

Врз основа на член 7 од Законот за учебници за ос-
новно и средно образование („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 98/2008, 99/2009 и 83/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 22 март 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА  
НАЦИОНАЛНАТА  КОМИСИЈА  ЗА  УЧЕБНИЦИ 

 
1. За претседател и членови на Националната коми-

сија за учебници се именуваат: 
а) за претседател 
- проф. д-р Зоран Радиќ, Факултетот за физичка 

култура - Скопје 
б) за членови од високообразовните и научните 

установи од областа на јазиците: 
- проф. д-р Елка Јачева Улчар - ЈНУ Институт за 

македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје 
- д-р Измит Дурмиши, професор на Државниот уни-

верзитет во Тетово 
- доц. д-р Веселинка Лаброска - ЈНУ Институт за 

македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје 
- проф. д-р Екатерина Бабамова, Филолошки факул-

тет „Блаже Конески“ - Скопје 
в) за членови од високообразованите и научните 

установи од областа на општествено - хуманистичките 
науки: 

- проф. д-р Владо Тимовски - Педагошки факултет - 
Скопје 

- доц. д-р Снежана Мирасчиева - Универзитет „Го-
це Делчев“ - Штип 

г) за членови од високообразовните и научните 
установи од областа на природните науки, математика 
и техника: 

- проф. д-р Татјана Атанасова - Пачемска, Универ-
зитет „Гоце Делчев“ - Штип 

- доц. д-р Сашо Панов - Институт за биологија на 
Природно-математичкиот факултет - Скопје 

- Мухамет Шехаби, декан на Природно-математич-
ки факултет при Државниот универзитет во Тетово 

- доц. д-р Горан Велинов, Природно-математичкиот 
факултет - Скопје 

д) за членови од високообразовните и научните 
установи од областа на уметностите и спортот: 

- проф. д-р Никола Смилков, Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип 

- Скендер Асани, асистент во ЈНУ Институт за ду-
ховно културно наследство на Албанците 

- доц. д-р Владимир Лазаревски - Универзитет „Го-
це Делчев“ - Штип 
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ѓ) за членови од основните и средните училишта: 
-м-р Гордана Плетварска - наставник по историја во 

ОУ „Кузман Јосифовски - Питу“ - Скопје 
- Билјана Панговска - наставник по економска група 

предмети во СУГС „Васил Антевски - Дрен“ - Скопје 
- Ирфан Шабани, професор во УМЦ „Никола 

Штејн“ - Тетово 
- Нухи Дарлишта 
-м-р Весела Паунчева - Велјановска, одделенски на-

ставник во ОУ „Димитар Миладинов“ - Скопје 
- м-р Билјана Лалчевска - Серафимовска, одделен-

ски наставник во ОУ „11 Октомври“ - Скопје 
- Оливера Трифуновска, одделенски наставник во 

ОУ „Јан Амос Коменски“ - Скопје. 
2. Со именувањето на претседателот и членовите на 

Националната комисија за учебници на досегашните 
им престанува мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.22-2052/2                       Заменик на претседателот 

22 март 2011 година                на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1194. 

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2011 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
161/10), член 9 став 1 од Законот за органско земјодел-
ско производство („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.146/09), член 51 од Законот за тутун и ту-
тунски производи („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.24/06, 88/08 и 31/10), член 53 од Законот 
за сточарството („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.7/08 и 116/10), член 12 од Закон за вино 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
50/10), член 7 став 3 и 4 од Законот за земјоделство и 
рурален развој („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.49/10), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден 29.3.2011 година, донесе 

 
П Р O Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-
СИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 

2011 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2011 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.13/2011 и 19/2011) во делот I во 
табелата во мерката 1 во колоната „Вкупен износ на 
мерката во денари“ износот „3 234 750 000,00 “ се за-
менува со износот „3 034 750 000,00“. 

Во мерката 2 во колоната „Вкупен износ на мерката 
во денари“ износот   „1 832 750 000,00 “ се заменува со 
износот  „1 482 750 000,00“. 

Во мерката 10 во колоната „Вкупен износ на мерка-
та во денари“ износот „950 000 000,00“ се заменува со 
износот  „1 500 000 000,00“. 

Во мерката 11 во колоната „Мерки за дополнителна 
поддршка за развој на земјоделството (Државна помош 
во земјоделството)“ по зборот „терен“ се додаваат збо-
ровите: „и обезбедување гориво за извршување на про-
моција на програмата од страна на советниците од 
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделс-
твото“. 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.51-2097/1                      Заменик на претседателот 

29 март 2011 година                на Владата на Република 
  Скопје                                        Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1195. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за доделување на конце-
сија за експлоатација на минерална суровина – варов-
ник на Друштвото за производство, градежништво, 
транспорт, угостителство, трговија и услуги УРБАН 
ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ, URBAN PLAN 
CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 
на локалитетот „Сурин“ с. Рогачево, општина Јегунов-
це, објавена во „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 37/2011, направена е техничка грешка, по-
ради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРАНСПОРТ, 
УГОСТИТЕЛСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ УР-
БАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ, URBAN 
PLAN CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ ЕКСПОРТ-
ИМПОРТ ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СУРИН“  

С. РОГАЧЕВО, ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ 
 
Во точка 2 наместо: „P=0,071 km2“, треба да стои: 

„Р=0,07 km2“. 
 
Бр. 51-876/2 

30 март 2011 година                 од Владата на Република 
   Скопје                                 Македонија 

___________ 
1196. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во текстовите на Програмата за кори-
стење на средствата за здравствена заштита на живот-
ните во 2011 година и Програмата за користење на 
средствата за ветеринарно јавно здравство во 2011 го-
дина, објавени во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 27/2011“, направена е техничка грешка, 
поради што се дава  

 
И С П РА В К А 

НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТ-
ВАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТ-
НИТЕ ВО 2011 ГОДИНА И ПРОГРАМАТА ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРНО  

ЈАВНО ЗДРАВСТВО ВО 2011 ГОДИНА 
 
Во делот I.1 во двете програми наместо: „Програма 

2, Потпрограма 46“, треба да стои: „Програма 2, Пот-
програма 20“. 

 
  Бр. 51-806 и 808/2 
23 март 2011 година               Од Владата на Република 
        Скопје                            Македонија 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
1197. 

Врз основа на член 158 од Законот за служба во Ар-
мијата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 36/10 и 23/11), министерот 
за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ДОДАТО-
КОТ НА ПЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБА НА 
ЛЕТАЧИ И ДРУГ ЛЕТАЧКИ ПЕРСОНАЛ И ВОЗ-
ДУХОПЛОВНО ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ ВО АР-
МИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО ЗА-
ВИСНОСТ ОД УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ВРШАТ  

ДОЛЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува висината на додато-

кот на плата за вршење на служба на летачи и друг ле-
тачки персонал и воздухопловно технички персонал во  
Армијата на Република Македонија, во зависност од 
условите под кои се вршат должностите. 

Висината на додатокот на плата за вршење на служ-
ба на летачи и друг летачки персонал и воздухопловно 
технички персонал во Армијата на Република Македо-
нија, во зависност од условите под кои се вршат долж-
ностите, изнесува: 

 
1. Летачи-пилоти 
1.1. Пилот на борбени надзвучни и низзвучни авио-

ни со брзина поголема од 0,72 маха и пилот на борбени 
и извидувачки хеликоптери: 

- I категорија на стручна и борбена  
  оспособеност .......................................... 800 бодови 
- II категорија на стручна и борбена  
  оспособеност ...........................................750 бодови 
- III категорија на стручна и борбена  
  оспособеност .......................................... 700 бодови. 
1.2. Пилот на борбени авиони со брзина помала  од 

0,72 маха, тешки и средни транспортни хеликоптери и 
средни транспортни авиони: 

- I категорија на стручна и борбена  
  оспособеност .......................................... 770 бодови 
- II категорија на стручна и борбена  
  оспособеност .......................................... 720 бодови 
- III категорија на стручна и борбена  
  оспособеност ......................................... 670 бодови. 
1.3. Пилот на лесни школски авиони и хеликоптери, 

лесни авиони за општа намена и лесни транспортни 
авиони: 

- I категорија на стручна и борбена  
  оспособеност ...........................................740 бодови 
- II категорија на стручна и борбена  
  оспособеност .......................................... 690 бодови 
- III категорија на стручна и борбена  
  оспособеност .......................................... 640 бодови. 
1.4. Слушател-пилот ............................... 280 бодови. 
 
2. Друг летачки персонал 
2.1. Оператор навигатор: 
- I категорија на стручна и борбена  
  оспособеност ...........................................390 бодови 
- II категорија на стручна и борбена  
  оспособеност ...........................................365 бодови 

- III категорија на стручна и борбена  
  оспособеност ...........................................340 бодови. 
2.1. Техничар-оператор-навигатор: 
- I категорија на стручна и борбена  
  оспособеност ...........................................385 бодови 
- II категорија на стручна и борбена  
  оспособеност ...........................................360 бодови 
- III категорија на стручна и борбена  
  оспособеност ...........................................335 бодови. 
2.2. Специјалист летач .............................150 бодови. 
2.3. Слушател летач (освен пилот)..........100 бодови. 
 
3. Воздухопловно-технички персонал  
3.1. Воен воздухопловен инженер: 
а) За контрола на квалитетот ...................255 бодови. 
б) За техничка подготовка: 
- на борбена авијација и во ВТч за одржување  
во 2 и 3 степен ...........................................250 бодови 
- на транспортна авијација........................247 бодови 
- на школски-тренажна авијација.............245 бодови 
- на опслужување на летањето.................240 бодови. 
3.2. Воен воздухопловен техничар: 
а) Инструктор за практична настава: 
- на борбена авијација и во ВТч за одржување  
   во 2 и 3 степен ........................................240 бодови 
- на транспортна авијација .......................225 бодови 
- на школски-тренажна авијација.............210 бодови 
- на опслужување на летањето.................180 бодови. 
б) Технички контролор: 
- на борбена авијација и во ВТч за одржување  
   во 2 и 3 степен.........................................225 бодови 
- на транспортна авијација........................210 бодови 
- на школско-тренажна авијација.............200 бодови 
- на опслужување на летањето.................170 бодови. 
в) Механичар: 
- на борбена авијација и во ВТч за одржување  
  во 2 и 3 степен .........................................200 бодови 
- на транспортна авијација .......................180 бодови 
- на школско-тренажна авијација........... .170 бодови 
- на опслужување на летањето.................140 бодови. 
г) Помошник механичар 
- на борбена авијација и во ВТч за одржување  
   во 2 и 3 степен ........................................100 бодови 
- на транспортна авијација..........................95 бодови 
- на школско-тренажна авијација...............85 бодови 
- на опслужување на летањето...................85 бодови. 
 

Член 2 
Со влегување во сила на овој правилник престанува-

ат да важат одредбите на член 3 точките 1, 2 и 3 на Пра-
вилникот за утврдување на посебните специјалности од 
особено значење за Армијата на Република Македонија, 
работните места (должностите) и висината на износот на 
додатокот на плата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 40/03, 79/03, 34/05, 81/07 и 41/10). 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.01-1711/3 

4 април 2011 година                    Министер за одбрана, 
   Скопје                             Зоран Коњановски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
1198. 

Врз основа на член 10 ставот (6) од Законот за 
управување со движењето на предметите во судовите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
171/10), министерот за правда, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕ И ПРЕБАРУВАЊЕ 
НА СУДСКИТЕ ОДЛУКИ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА 

СУДОТ 
 

Член 1 
Со ова упатство се уредува начинот на објавување 

и пребарување на судските одлуки на веб страницата 
на судот. 

 
Член 2 

При објавувањето на правосилните судски одлуки 
на веб страницата на судот со име и презиме на стран-
ките, односно називот на правното лице се анонимизи-
раат следните податоци:  

-адресата на живеалиштето односно престојували-
штето или седиштето на странките и другите учесници 
во постапката; 

- датумот и местото на раѓање на странките и дру-
гите учесници во постапката;  

- бројот на лична карта, пасош, возачка дозвола и 
броевите на другите лични документи на странките и 
другите учесници во постапката, 

- бројот на полисата на осигурување, бројот на ре-
гистарска ознака на возилото,  

- адреса на електронска пошта на странките и дру-
гите учесници во постапката, 

- единствениот матичен број на граѓанинот или 
единствениот матичен број на субјектот на упис и 

- името и презимето и другите лични податоци на 
сведокот, вештакот, толкувачот, социјалниот работник, 
психологот, педагогот, дефектологот, лекарот и сл. 

При објавувањето на судските одлуки од ставот 1 
на овој член се објавува името и презимето на судиите, 
јавните обвинители, државните правобранители, закон-
ските застапници, бранителите и полномошниците на 
странките. 

 
Член 3 

Неправосилните судски одлуки се објавуваат на веб 
страницата на судот, со целосно анонимизирање на 
личните податоци на учесниците во постапката, освен 
името и презимето на судиите, јавните обвинители, др-
жавните правобранители и законските застапници на 
странките. 

 
Член 4 

Анонимизацијата на личните податоци од членовите 
2 и 3 од ова упатство се врши со замена или испуштање 
на податоци во судските одлуки на следниов начин:  

1. Анонимизација на име и презиме 
а). Името и презимето се анонимизира со замена со 

иницијали од почетните големи печатни букви по кои 
се додава  точка; 

Пример: Петар Петровски се заменува со: П. П. 
б). Ако во иста судска одлука има повеќе лица со 

исти иницијали анонимизацијата се врши на следниов 
начин: 

- кај првото лице името се заменува со иницијал со 
точка, а презимето се заменува со иницијал со точка и 
се додава реден број 1; 

- кај второто , третото или другите лица името се 
заменува со иницијал со точка, а презимето се замену-
ва со иницијал со точка и се додава следниот реден 
број. 

Пример: Крсте Крстевски, Кочо Кочовски и Кире 
Костовски се заменуваат со К. К. 1, К. К. 2 и К. К. 3 

2. Анонимизација на називот на правните лица  
- Називот на правното лице (трговско друштво ) се 

анонимизира така што називот на трговското друштво 
се заменува со голема почетна печатна буква  по која 
се става точка и се додаваат големи печатни букви со 
точка кои го означуваат обликот на трговското друш-
тво. Ако во текстот на судската одлука е наведено јав-
но претпријатие или друг вид на правно лице не се ано-
нимизираат податоците за правниот облик на тоа прав-
но лице. 

Пример: „Скопје” ДООЕЛ  се заменува со  С. ДООЕЛ,  
Јавно претпријатие „Водовод и канализација” се за-

менува со Јавно претпријатие В.К. 
3. Анонимизација на називите на органи на држав-

на управа, управни организации, установи и институ-
ции како и единиците на локалната самоуправа 

-Називот на органи на државна управа, управни ор-
ганизации, установи и институции како и единиците на 
локалната самоуправа се анонимизира така што зборо-
вите од кои што се состои називот се заменуваат само 
со еден збор кој го означува правниот облик на субје-
ктот. Ако називот содржи зборови со наводници, тие 
зборови се заменуваат со иницијалите на почетните го-
леми печатни букви на кои им се додава точка, а навод-
ниците се изоставуваат. 

Пример: Министерство за правда се заменува со 
Министерство, 

Државен завод за статистика се заменува со Завод, 
Основно училиште „Гоце Делчев” се заменува со 

Училиште Г.Д. 
4. Анонимизација на адресата и местото на раѓање 
- Имињата на  државите, градовите и местата на ра-

ѓање се анонимизираат на начин што името на градот  
се заменува со почетните големи печатни букви по кои 
се додава точка. Останатиот дел од адресата како што е 
улицата и бројот се изоставуваат. Во случај  во иста су-
дска одлука да има исти почетни букви на држави,  
градови или места, на секои нови почетни букви се до-
дава реден број  со почеток од 1. 

Пример: ул. „Димитрие Чупоски“ бр. 9, Скопје, Ре-
публика Македонија се заменува со С.Р.М. 

Ул. „522” бр.1, Демир Хисар, Република Македони-
ја се заменува со Д.Х.Р.М. 

5. Анонимизација на адреса на електронска пошта и 
веб страници  

а). адресата на електронската пошта и веб страни-
ците се анонимизираат така што се заменуваат со три 
точки. 

Пример: e-mail: pertre_petrevski@live.com се замену-
ва со e-mail: www.pravda.gov.mk се заменува со www… 

6. Анонимизација на единствениот матичен број на 
граѓанинот, бројот на лична карта, пасош, возачка доз-
вола и останатите лични документи како и бројот на 
полисата на осигурување, бројот на регистарската оз-
нака на возило и датумот на раѓање 

- Единствениот матичен број на граѓанинот, бројот 
на лична карта, пасош, возачка дозвола и останатите 
лични документи како и бројот на полисата на осигу-
рување, бројот на регистарската ознака на возило и да-
тумот на раѓање се анонимизираат така што на нивно 
место се ставаат три  точки. 
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Пример: Број на лична карта 98765 се заменува со 
број на лична карта ... 

Регистарска ознака на возило број Ск-2584 OC се 
заменува со  регистарска ознака на возило... 

Датум на раѓање 1.1.2035 година се заменува со да-
тум на раѓање... 

 
Член 5 

Објавените правосилни судски одлуки на веб стра-
ниците на судовите се пребаруваат според: 

- видот на предметот, 
- бројот на предметот, 
- основот на предметот, 
- името и презимето на тужителот, тужениот, или 

осудениот, 
- месецот и годината на донесувањето на пресудата и 
- зададен клучен збор дефиниран во номенклатурата. 
   

Член 6 
Објавените неправосилни судски одлуки на веб 

страниците на судовите се пребаруваат според: 
- видот на предметот, 
- бројот на предметот, 
- основот на предметот, 
- месецот и годината на донесувањето на пресудата и 
- зададен клучен збор дефиниран во номенклатурата. 
   

Член 7 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
 Бр. 01-887/5             

4 април 2011 година                    Министер за правда, 
   Скопје                               Михајло Маневски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1199. 
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за земјо-

делско земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/07 и 18/11), министерот за земјоделст-
во, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА И РОКОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ  
ВО ВЛАДЕНИЕ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 

НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЗАПИСНИКОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката, рокот 

за воведување во владение, формата и содржината на 
образецот на записникот. 

 
Член 2 

Комисијата за воведување во владение формирана 
согласно член 32 од Законот за земјоделско земјиште, 
ја започнува постапката за воведување во владение по 
добивање на договорот за закуп. 

Министерството го доставува договорот за закуп во 
рок од три дена од денот на склучување  до надлежната 
Комисијата за воведување во владение, во три едноо-
бразни примероци од кои еден за Комисијата и два за 
закупецот. 

Претседателот на Комисијата приемот на договорот 
за закуп го потврдува со записник за примопредавање. 

Член 3 
По приемот на договорот за закуп Комисијата во 

рок од три дена го повикува закупецот да достави гео-
детски елаборат најкасно во рок од 60 дена. 

По добивање на геодетскиот елаборат Комисијата 
во рок до три дена излегува на лице место во присут-
ство на закупецот  и геодетско стручно лице го   иден-
тификува  земјоделското земјиште предмет на догово-
рот, го обележува со трајни белези и врши записничко 
предавање на земјоделското земјиште во владение на 
закупецот. 

 
Член 4 

Доколку постојат правни и фактички пречки за во-
ведување во владение на земјоделското земјиште, Ко-
мисијата во присутство на закупецот и геодетското 
стручно лице ги внесува во записникот. 

На земјиштето од став 1 на овој член,закупецот се 
воведува во владение по отстранување на правните и 
фактичките пречки кои го оптоваруваат земјиштето. 

 
Член 5 

Записникот за воведување во владение се изготвува 
во шест еднообразни примероци од кои два за корисни-
кот на закупот и четири за давателот на закупот. 

 
Член 7 

Образецот на записникот за воведување во владе-
ние на земјоделското земјиште се печати на хартија со 
бела боја на А4 формат, и особено содржи: 

- грбот на Република Македонија и називот на орга-
нот кој го спроведува воведувањето во владение; 

- назив на образецот; 
- број и датум на записникот за воведување во вла-

дение; 
- правен основ (број и датум на договор за закуп); 
- податоци за корисникот на закуп (име и прези-

ме/назив на субјектот, адреса/седиште, ембг/едбр); 
- датум на извршен теренски увид и идентификаци-

ја на земјоделското земјиште; 
- податоци за земјоделското земјиште кое се вове-

дува во владение; 
- забелешка на Комисијата за извршеното воведува-

ње во владение; 
- забелешка на закупецот за извршеното воведува-

ње во владение; 
- име и презиме на членовите на Комисијата; 
- име и презиме/ назив на корисникот на закуп и 
- матичен печат. 
 

Член 8 
Образецот на записникот за воведување во владе-

ние е даден во Прилог  кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 22-3320/1                 Министер за земјоделство, 

4 април 2011 година         шумарство и водостопанство, 
   Скопје                             Љупчо Димовски, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1200. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 23 март 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на Изме-

нување и дополнување на Детален урбанистички план 
„Стара железничка станица“ Општина Центар – Скопје 
(„Службен гласник на Општина Центар“ бр. 12 од 
1.9.2010 година). 

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за запирање 
на извршувањето на поединечни акти или дејствија 
преземени врз основа на Одлуката означена во точка 1 
од оваа одлука. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Мирослав Грчев од 
Скопје, со Решение У. бр. 172/2010 од 9 февруари 2011 
година, поведе постапка за оценување на уставноста и 
законитоста на Одлуката означена во точката 1 на оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
нејзината согласност со Уставот и со Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање. 

5. Судот на седницата утврди дека Одлукатa за до-
несување на Изменување и дополнување на Детален 
урбанистички план „Стара железничка станица“ Оп-
штина Центар – Скопје е донесена врз основа на член 
15 став 1 алинеја 3 и член 26 од Статутот на Општина 
Центар – Скопје („Службен гласник на Општина Цен-
тар – Скопје“ бр. 1/06), член 26 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007 и 91/2009), 
на 31-та седница на Советот на Општина Центар –
Скопје, одржана на 30 август 2010 година.  

Според член 1 од Одлуката, се донесува Изменува-
ње и дополнување на Детален урбанистички план 
„Стара железничка станица“ Општина Центар – Скопје 
согласно Генералниот урбанистички план на Град 
Скопје („Службен гласник на Град Скопје” бр. 8/2002), 
Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
51/2005, 137/2007 и 91/2009), Правилникот за стандар-
ди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/2006, 
140/2007, 12/2009, 52/2010 и 62/2010) и Правилникот за 
поблиска содржина, размер и начин на графичка обра-
ботка на урбанистичките планови („Службен весник на 
РМ” бр. 78/2006). 

Според членот 2 од Одлуката, границата на план-
скиот опфат на Изменување и дополнување на Детален 
урбанистички план „Стара железничка станица“ Оп-
штина Центар – Скопје е прикажана во графичките 
прилози и дефинирана помеѓу: 

- На северозапад границата оди по осовината на 
улицата Водњанска;  

- На југозапад границата оди по осовината на ули-
цата Железничка; 

- На југоисток границата оди по осовината на ново-
проектираната улица Бихачка; 

- На североисток границата оди по осовината на 
улицата Мито Хаџивасилев Јасмин. 

Вкупната површина опфатена во рамките на опиша-
ните граници изнесува 14.28 ха. 

Членот 3 од Одлуката содржи Документациона ос-
нова, Планска документација, Нумерички дел, Услови 
за градба и Графички дел (Документациона основа и 
Планиран развој).  

Во членот 4 од оваа одлука се дефинира што точно 
содржи, односно што е составен дел на Одлуката. 

Според членот 5 од Одлуката, Изменување и допол-
нување на Детален урбанистички план „Стара желез-
ничка станица“ Општина Центар – Скопје” се заверува 
со печат на Општина Центар-Скопје и потпис на Пре-
тседателот на Советот на Општина Центар во седум 
примероци од кои: 

- Еден се чува во архивата на Општина Центар; 
- Еден се чува во Секторот за урбанизам, комунал-

ни работи и заштита на животната средина во Општина 
Центар - Скопје; 

- Еден се доставува до надлежниот државен архив; 
- Еден се доставува до органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на уреду-
вање на просторот во електронски формат; 

- Еден се доставува до Државниот завод за геодет-
ски работи; 

- Еден се доставува до Државниот инспекторат за 
градежништво и урбанизам; 

- Седмиот примерок се изложува во Општина Цен-
тар-Скопје заради достапност на јавноста. 

Согласно член 6 од Одлуката, Секторот за урбани-
зам, комунални работи и заштита на животната среди-
на во Општина Центар во рок од 30 дена од донесува-
ње на Планот е должен да обезбеди картирање на пла-
нот на хамер или астралон. Картираните подлоги се 
предаваат на Државниот завод за геодетски работи на 
чување и користење. 

Според членот 7, Одлуката за донесување на Изме-
нување и дополнување на Детален урбанистички план 
„Стара железничка станица“ Општина Центар – Скопје 
со сите нејзини делови се чува и за нејзина реализација 
се грижи Секторот за урбанизам, комунални работи и 
заштита на животната средина во Општина Центар – 
Скопје. 

Членот 8 од Одлуката предвидува дека оваа одлука 
влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на Општина Центар - Скопје”. 

Одлуката е заверена во архивата на Општина Цен-
тар под број 07-2842/6 од 30.8.2010 година и е објавена 
во „Службен гласник на Општина Центар“ бр. 12 од 1 
септември 2010 година. 

6. Согласно член 8 став 1 алинеите 3 и 10 од Уста-
вот, владеењето на правото и уредувањето и хуманиза-
цијата на просторот и заштитата и уредувањето на жи-
вотната средина и на природата се темелни вредности 
на уставниот поредок на Република Македонија. 
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Според член 43 став 1 од Уставот, секој човек има 
право на здрава животна средина. Согласно став 2 на 
овој член, секој е должен да ја унапредува и штити жи-
вотната средина и природата. Според став 3 на истиот 
член, Републиката обезбедува услови за остварување 
на правото на граѓаните на здрава животна средина. 

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република 
Македонија законите мора да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Според член 1 од Законот за просторно и урбани-
стичко планирање („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.51/2005, 137/2007 и 91/2009), со овој за-
кон се уредуваат условите и начинот на системот на 
просторното и урбанистичкото планирање, видовите и 
содржината на плановите, изработувањето и постапка-
та за донесување на плановите, спроведувањето на пла-
новите и следењето на реализацијата на плановите, 
надзорот и други прашања од областа на просторното и 
урбанистичкото планирање.  

Според член 7 од истиот закон, во зависност од 
просторот кој е предмет на планирањето се донесуваат 
следниве планови: 1) Просторен план на Република 
Македонија, и 2) Урбанистички планови: генерален ур-
банистички план, детален урбанистички план, урбани-
стички план за село и урбанистички план вон населено 
место. 

Според член 16 став 3 од Законот, кој став е дода-
ден со измените на Законот објавени во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.137/2007, за израбо-
тување на урбанистички планови од членот 7 точка 2 
на овој закон и за урбанистичките проекти за оствару-
вање на инвестиции од значење за Републиката, Влада-
та на Република Македонија донесува Програма за 
приоритетна изработка на урбанистички планови на 
предлог на органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредување на про-
сторот и на предлог на единиците на локалната самоу-
права и градот Скопје.  

Според член 26 став 8 од Законот, кој став, исто така, 
е додаден со измените на Законот, објавени во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 137/2007, ур-
банистичките планови за кои Владата на Република 
Македонија донела одлука за приоритетна изработка 
на урбанистичките планови од членот 16 став 3 на овој 
закон, се донесуваат по скратена постапка во која урба-
нистичкиот план се изработува и донесува како пред-
лог на план. На предлогот на планот се врши стручна 
ревизија согласно со членот 21 став 3 од овој закон и се 
спроведува стручна расправа согласно со член 23 од 
овој закон и јавна презентација и јавна анкета согласно 
со член 24 од овој закон. Јавната анкета трае 10 работ-
ни дена и се организира во рок од седум работни дена 
од изготвувањето на планската документација. Струч-
ната расправа се одржува во рок од пет дена по извр-
шената стручна ревизија, а извештајот од стручната 
расправа се изработува во рок од три дена по одржана-
та стручна расправа. Извештајот од јавната анкета се 
изработува во рок од пет работни дена по завршување-
то на јавната анкета, а по извештајот на комисијата 
изработувачот на планот постапува во рок од седум ра-
ботни дена. На предлогот на планот се бара согласност 
од надлежниот орган од членот 25 став 2 на овој закон, 

која се издава во рок од пет работни дена од поднесу-
вањето на барањето од страна на доносителот на пла-
нот. Предлогот на планот се донесува во рок од десет 
работни дена од приемот на согласноста. 

Со член 10 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
91/2009 од 23 јули 2009 година), член 16 став 3 се бри-
ше, а со член 20 од истиот закон, се брише членот 26 
став 8. 

Според членот 37 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.91/2009) со денот на влегувањето во сила на овој 
закон (30 јули 2009 година) одредбите од членот 16 
став 3 и одредбите од членот 26 ставови 7 и 8 од Зако-
нот за просторно и урбанистичко планирање („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.51/2005 и 
137/2007) кои се однесуваат на постапката за приори-
тетна изработка на урбанистичките планови, ќе про-
должат да се применуваат до 31 декември 2009 година. 

Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 14 јули 2009 година, врз основа на член 16 
ставовите 3, 4 и 6 од Законот за просторно и урбани-
стичко планирање („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 51/2005 и 137/2007) донела Програма за 
измена и дополнување на Програмата за приоритетна 
изработка на урбанистички планови за 2009 година, 
број 19-2610/1, со која во Програмата за приоритетна 
изработка на урбанистички планови за 2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/2009, 33/2009, 54/2009 и 80/2009) во точката 1, по 
потточка 1.10, се додава нова потточка 1.12, која гласи: 
„Измена и дополнување на Деталниот урбанистички 
план „Стара железничка станица“, со намена трговија, 
комерцијално-деловни дејности, хотел, администрација 
- планот ќе го изработува општина Центар и изработка-
та на планот ќе се финансира од Буџетот на општина 
Центар“. Според точката 2 од Програмата, оваа програ-
ма влегува во сила наредниот ден од денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Програмата е објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 96 од 31 јули 2009 година. 

Врз основа на наведената Програма на Владата, Оп-
штина Центар започнува постапка за изменување и до-
полнување на Деталниот урбанистички план „Стара 
железничка станица“ која се води по скратена постапка 
пропишана со член 16 став 3 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање, во која урбанистичкиот план 
се изработува и донесува како предлог на план. 

Стручна ревизија на Предлог-планот е изработена 
од Друштво за градежништво, проектирање, трговија и 
услуги „СТАН АРТ“- Куманово, за што е сочинет Из-
вештај во септември 2009 година. 

Одговор на Стручната ревизија на Предлог-планот, 
од страна на изготвувачот на планот Друштво за пла-
нирање, проектирање и инженеринг „ТАЈФА ПЛАН“ 
Скопје е сочинет во септември 2009 година. 

Градоначалникот на Општина „Центар“ има доне-
сено Решение за јавна презентација и јавна анкета по 
Предлог- Изменувањето и дополнувањето на Детални-
от урбанистички план „Стара железничка станица“ Оп-
штина Центар – Скопје, бр. 08-3371/1 од 19.11.2009 го-
дина. 
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Градоначалникот на Општина „Центар“ има изда-
дено Соопштение за јавна презентација и јавна анкета 
по Предлог- Изменувањето и дополнувањето на Детал-
ниот урбанистички план „Стара железничка станица“ 
Општина Центар – Скопје, бр. 08-3371/2 од 19.11.2009 
година, објавено во дневните весници „Време“ и 
„Дневник“ на 20.11.2009 година. Според Соопштение-
то, јавната презентација на Предлог-планот ќе се одр-
жи на ден 20.11.2009 година, а Предлог-планот ќе биде 
изложен 10 работни дена сметано од објавувањето на 
соопштението, секој работен ден од 10-17 часот, однос-
но од 20.11.2009 година до 3.12.2009 година. Во опре-
делениот рок заинтересираните правни и физички лица 
од конкретното подрачје опфатено со Планот можат да 
доставуваат забелешки, предлози и мислења на анкет-
ни листови. 

Градоначалникот на Општина Центар има донесено 
Решение за формирање на стручна комисија, бр. 08-
3371/3 од 9.12.2009 година. Комисијата има задача да 
ги разгледа забелешките по Предлог-планот доставени 
по извршената јавна анкета со образложение за прифа-
тените и неприфатените забелешки. 

Изработен е Извештај по спроведената јавна презен-
тација по Предлог-планот, бр. 26-3542/5 од 9.12.2009 го-
дина. 

Изработен е Извештај од јавната анкета по Пред-
лог-планот, бр. 26-3542/6 од 9.12.2009 година. 

Изработено е Известување за постапување по спро-
ведена Јавна анкета по Предлог-планот, бр. 26-3542/7 
од 9.12.2009 година. 

Акционерското друштво ГА-МА Скопје до „ТАЈФА 
ПЛАН“ Скопје има доставено мислење бр. 02-0308- 
1026/1 од 14.4.2010 година. 

Градот Скопје – Сектор за планирање и уредување 
на просторот до Општина Центар има дадено позитив-
но мислење на Предлог-планот, со акт 13-1492/1 од 
7.5.2010 година. 

Од страна на Министерството за култура - Управа 
за заштита на културното наследство, доставено е до 
Општина Центар – Сектор за урбанизам, комунални 
работи и заштита на животна средина, Мислење бр. 08-
416/8 од 29.7.2010 година. 

Министерството за животна средина и просторно 
планирање до Општина Центар има доставено Мислење 
по Извештај за стратегиска оцена на животната средина 
за Предлог-планот, бр. 08-7709/2 од 29.7.2010 година.  

Градот Скопје – Сектор за сообраќај до Општина 
Центар има доставено мислење, бр. 15-сл. од 26.10.2010 
година. 

Министерството за транспорт и врски до Општина 
Центар, со акт бр. 16-6806/2 од 30.7.2010 година, има 
дадено согласност на Предлог-планот. 

Советот на Општина Центар, на седницата одржана 
на 30.08.2010 година, донесе Одлука за донесување на 
Изменување и дополнување на Детален урбанистички 
план „Стара железничка станица“ Општина Центар-
Скопје, бр.07-2842/6од 30.8.2010 година, објавена во 
„Службен гласник на Општина Центар“ бр. 12/2010.  

Од анализата на наведената законска регулатива, а 
во корелација со наводите во иницијативата, Судот 
оцени дека оспорената одлука не е донесена во постап-
ка која е предвидена во Законот за просторно и урбани-

стичко планирање. Ова од причина што постапката за 
изменување и дополнување на оспорениот план, како 
дел од Програмата на Владата на Република Македони-
ја за приоритетна изработка на урбанистичкиот план, 
започнала во септември 2009 година, кога се уште биле 
во сила и се применувале одредбите на член 16 став 3 и 
член 26 став 8 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање, кои се однесувале на скратена постапката 
за приоритетна изработка на урбанистичките планови, 
а завршила со донесување на оспорената одлука на 
30.8.2010 година и нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Центар“ бр.12 од 1 септември 
2010 година. Меѓутоа, имајќи го во вид фактот дека 
согласно измените на Законот од месец јули 2009 годи-
на, одредбите на член 16 став 3 и член 26 став 8 од За-
конот што се однесуваат на скратената постапка за до-
несување на плановите, по 31 декември 2009 година 
престанале да важат, според Судот, постапката за доне-
сување на планот, воедно и донесувањето на оспорена-
та одлука, не можела да продолжи според одредбите од 
Законот што престанале да важат.  

Наводите во Одговорот на иницијативата од Оп-
штина Центар, доставен до Уставниот суд (акт бр.07-
3571/2 од 15 ноември 2010 година) дека во услови на 
целосно завршените фази на јавна анкета и јавна пре-
зентација на планот во тековната 2009 година, не се до-
ведувала во прашање законитоста на постапката за до-
несување на оспорената одлука, затоа што тоа јасно 
произлегувало од одредбите на член 80 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007 и 
91/2009), Судот оцени дека не можат да бидат прифате-
ни како основано образложение за законитоста на по-
стапката за донесување на оспорената одлука.  

За Судот не е спорно дека во текот на 2009 година, 
кога сеуште важеле одредбите за скратена постапката 
за приоритетна изработка на урбанистичките планови 
и кога започнала постапката за донесување на оспоре-
ниот план, предлог-планот целосно ги поминал фазите 
на стручна ревизија и одговор на стручна ревизија и 
фазите на јавна презентација и јавна анкета, што било 
во согласност со оставената можност од член 37 од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 91/2009) тие одредби 
полноважно да се применуваат и да произведуваат 
правно дејство до 31 декември 2009 година. Меѓутоа, 
постапката за донесување на планот според член 26 
став 8 од Законот, не завршува со наведените дејствија, 
туку на предлог-планот се бара согласност од надлеж-
ниот орган од член 25 став 2 на Законот (органот на др-
жавната управа надлежен за работите од областа на 
уредувањето на просторот), со која се потврдува дека 
плановите се изработени согласно со одредбите на овој 
закон и прописите донесени врз основа на овој закон, 
која се издава во рок од пет работни дена од поднесу-
вањето на барањето од страна на доносителот на пла-
нот, а предлогот на планот се донесува во рок од десет 
работни дена од приемот на согласноста. Во конкрет-
ниот случај, Општина Центар во 2010 година продол-
жила со постапката за обезбедување соодветни мисле-
ња за Предлог-планот од други надлежни органи ( Гра-
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дот Скопје, Министерство за култура, Министерство за 
животна средина и просторно планирање), при што 
согласноста од Министерството за транспорт и врски 
на Предлог Изменување и дополнување на ДУП „Стара 
железничка станица“ (14,28 ха) (2009-2014) општина 
Центар – Скопје, со тех.бр. 50/06.2009 од јуни 2010 го-
дина, е дадена со акт бр. 16-6806/2 од 30 јули 2010 го-
дина, а Одлуката е донесена на 30 август 2010 година. 

Притоа, Судот укажува дека членот 80 од Законот, 
на кој се повикува доносителот на одлуката како основ 
за законитоста на постапката, ја исцрпел својата при-
мена во времето на водењето на постапката за донесу-
вање на оспорената одлука и не може да биде валиден 
основ на кој може да се повика доносителот на план во 
приоритетна постапка која се води според член 16 став 
3 од Законот. Имено, наведениот член 80 е системати-
зиран во Главата VI –Преодни и завршни одредби на 
Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
51/2005 година). Тоа значи дека според овој член, по-
стапката за донесување на урбанистички планови за-
почната пред денот на примената на овој закон, ќе про-
должи според одредбите на законот кој бил во сила на 
денот на нивното отпочнување, односно Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 4/1996, 28/1997, 
18/1999, 53/2001 и 45/2002), кој престанал да важи со до-
несувањето на новиот закон во 2005 година, доколку ур-
банистичкиот план ја поминал фазата на стручна распра-
ва или фазата на јавна анкета и јавна презентација. При-
оритетната постапка за донесување детални урбанистич-
ки планови според член 16 став 3 од Законот, пак, е 
предвидена дополнително, со измените и дополнувања-
та на Законот за просторно и урбанистичко планирање 
извршени во месец ноември 2007 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 137/2007). 

Од друга страна, членот 37 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за просторно и урбани-
стичко планирање („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.91/2009), јасно го дефинира преодниот ре-
жим на постапките за донесување на планови по скрате-
на, приоритетна постапка согласно член 16 став 3 и член 
26 став 8 од Законот, кои одредби се избришани со овие 
законски измени, недвосмислено определувајќи дека 
одредбите кои се однесуваат на постапката за приори-
тетна изработка на урбанистичките планови, ќе продол-
жат да се применуваат до 31 декември 2009 година.  

Со оглед дека скратената, приоритетна постапка за 
донесување на оспорената одлука не завршила до 31 
декември 2009 година, како што определува Законот, 
според Судот, истата требало да продолжи согласно 
одредбите предвидени во измените и дополнувањата 
на Законот за просторно и урбанистичко планирање 
објавен во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр.91/2009, според кои повеќе не постојат законски ус-
лови за изработување и донесување на Деталниот урба-
нистички план по Програмата на Владата на Република 
Македонија за приоритетна изработка на урбанистички 
планови од членот 16 став 3, односно негово донесува-
ње по скратена постапка како предлог на план. Оттука, 
јасно произлегува дека е пропуштен рокот за донесува-
ње на планот по скратена постапка и дека измените и 

дополнувањата на оспорениот план требало да се доне-
сат во редовна постапка, како што пропишува членот 
22 став 1 од Законот, според кој плановите од членот 7 
на овој Закон се изработуваат во две фази, односно ка-
ко нацрт на план и предлог на план. 

Од причина што при донесување на оспорениот де-
тален урбанистички план доносителот на истиот не ги 
испочитувал сите фази на изработување и донесување 
на планот, односно не е во целост запазена постапката 
за донесување на планот предвидена со Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање, тоа води кон повреда 
на начелото на владеењето на правото, како темелна 
вредност на уставниот поредок на Република Македони-
ја, поради што Судот оцени дека оспорената одлука не е 
во согласност со Уставот на Република Македонија и со 
Законот за просторно и урбанистичко планирање. 

7. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на судот, Бранко Нау-
моски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Ис-
маил Дарлишта, д-р Трендафил Ивановски, Лилјана 
Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, 
д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.  
 
     У.бр.172/2010                            Претседател  
23 март 2011 година      на Уставниот суд на Република 

   Скопје                                    Македонија, 
                                           Бранко Наумоски, с.р. 

_________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1201. 
Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 39 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/06), обја-
вува 

 
О Г Л А С 

 
- За избор на 1 (еден) судија на Врховен суд на Ре-

публика Македонија; 
- За избор на 3 (тројца) судии на Виш управен суд; 
-За избор на 2 (двајца) судии на Апелационен суд 

Скопје; 
- За избор на 1 (еден) судија на Апелациониот суд 

Штип; 
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Крушево; 
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Кума-

ново;  
- За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Скоп-

је 1 Скопје; 
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Штип и 
- За избор на претседател на Основен суд Радовиш. 
Кандидатите за избор на судии треба да ги испол-

нуваат  условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Сл.  весник на РМ“ бр. 58/06), член 6 и 7 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/08). Кандидатите 
за избор на судии на Вишиот управен суд треба да ги 
исполнуваат  и посебните услови предвидени во член 
17 став (2) алинеја 2 в.в. со член 48 став 2 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за судовите 
(„Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). Кандидатите за из-
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бор на претседател треба да ги исполнуваат  условите 
предвидени во член 45 од Законот за судовите и член  
47 став 1 и 3 од Законот за судовите (да приложат про-
грама за работа во текот на мандатот). 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е по-
старo од eдна година од денот на издавање и уверение 
дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на 
вршење на професија дејност или должност, да не е по-
старо од  шест месеци од денот на издавањето), да ги 
достават до Судскиот совет на Република Македонија, 
ул„Вељко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Образе-
цот за пријава може да се подигне во електронска фор-
ма на WEB страната на Судскиот совет на Република 
Mакедонија на следната адреса:: 

http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc 
Покрај наведеното лицето кандидат за носител на 

јавна функција треба да достави и доказ за верифици-
рана изјава за исполнување на условите за вршење на 
јавна функција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2 
од Законот за определување дополнителен услов за вр-
шење јавна функција („Службен весник на РМ“ 
бр.14/08 од 29.01.2008 година) и Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за определување допол-
нителен услов за вршење јавна функција („Службен 
весник на РМ“ бр.64/09 од 22.05.2009 година), издаден 
од надлежната Комисија за верификација на факти, 
согласно наведениот закон. Некомплетните документи 
нема да се разгледуваат. 
                                                                                                                         
        Бр.07-596/1                      Судски совет 
30 март 2011 година        на Република Македонија                                                                                                                                    
           Скопје                          Претседател,      
                                             Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
1202. 

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13 и член 38 
став (1) точка 2) алинеја три од Законот за безбедност 
на храната („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 157/10), директорот на Агенцијата за храна и ве-
теринарство, донесe 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУ-
ВАЊЕ НА РАДИОНУКЛИДИ ВО ПРАТКИ СО ХРА-
НА ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ И ХРАНА ЗА ИСХРА-
НА НА ЖИВОТНИ, КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ 
ИСПОРАЧАНИ ОД ЈАПОНИЈА И КОИ СЕ НАМЕ-
НЕТИ ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

(1) Со цел спречување увоз во Република Македо-
нија на пратки контаминирани со радионуклиди, се на-
редува задолжително лабораториско испитување на 
Јод-131, Цезиум-134 и Цезиум-137 од сите пратки со 
храна за исхрана на луѓе и храна за исхрана на живот-
ни, кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија. 

(2) Одредбите од став (1) на овој член не се однесу-
ва на храната извезена пред 28 март 2011 година и на 
храна  добиена и/ или преработена пред 11 март 2011 
година од Јапонија. 

 
Член 2 

(1) Пратките од член (1) на ова решение, треба да се 
пропратени со изјава издадена од надлежниот орган на 
Јапонија, напишана најмалку на македонски и англи-
ски јазик, со која се потврдува дека пратката: 

-е добиена и/или преработена пред 11 март 2011 го-
дина, 

-не потекнува од префектурите Фукушима, Гунма, 
Ибараки, Точиги, Миујаги, Јамагата, Нигата, Нагано, 
Јаманаши, Саитама, Токио и Чиба, или 

-во случај да потекнува од префектурите од алинеја 
два на овој став, не содржи нивоа на радионуклиди 
Јод-131, Цезиум-134 и Цезиум-137 над максималнo 
дозволените количини согласно европските стандарди 
утврдени во член 3 од Правилникот за максимално доз-
волени количини на радионуклиди во храна, вода, воз-
дух, земјиште, производи и суровини од животинско и 
растително потекло и предмети за општа употреба. 

(2) Изјавата за пратките од став (1) на овој член, 
треба да е пропратена и со лабораториски резултат во 
кој се потврдува дека пратката е испитана и не содржи 
нивоа на радионуклиди Јод-131, Цезиум-134 и Цезиум-
137 согласно став (1) алинеја три од овој член.  

 
Член 3 

Секоја пратка од член 1 на ова решение треба да 
биде идентификаувана со код кој ќе биде наведен на 
декларацијата, на лабораторискиот резултат и здрав-
ствениот сертификат кој ја придружува пратката. 

 
Член 4 

Увозникот или негов застапник, задолжително тре-
ба да ги извести официјалните ветринари на граничен 
премин на влез и инспекторите за храна на определени-
те места за влез на храна во Република Македонија, за 
пристигнување на секоја пратка од член 1 на ова реше-
ние, најмалку два дена пред нејзиното пристигнување. 

 
Член 5 

(1) Официјалните ветеринари на граничен премин 
на влез и инспекторите за храна на определените места 
за влез на храна во Република Македонија, вршат про-
верка и преглед на документи, идентитет и физички 
преглед, вклучително и земање мостри за лаборатори-
ско испитување на Јод-131, Цезиум-134 и Цезиум-137 
од секоја пратка од член 1 на ова решение.  

(2) Пратката од став (1) на овој член, се задржува 
под надзор на официјалните ветеринари на граничен 
премин на влез и/ или под надзор на инспекторите за 
храна на определените места за влез на храна во Репуб-
лика Македонија, се до добивање на резултатите од ла-
бораториското испитување. 

 
Член 6 

(1) Пратките за кои ќе се утврди дека содржат ни-
воа на радионуклиди Јод-131, Цезиум-134 и Цезиум-
137 над максималнo дозволените количини, ќе бидат 
безбедно уништени или вратени во земјата на потекло.  

(2) Трошоците за лабораториските испитувања, 
уништувањето или враќањето на пратките од став (1) 
на овој член се на сметка на увозникот или неговиот 
застапник.  
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Член 7 
Ова решение влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
Бр. 19-1093/2                                     

30 март 2011 година                               Директор, 
          Скопје                                   Дејан Рунтевски, с.р. 

__________ 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1203. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  член 9 од Законот за Советот  на Јав-
ните обвинители на Република Македонија („Службен  
весник РМ“ бр.150/07), на својата седница одржана на 
29.3.2011 година го донесе следното  

 
О Д Л У К А 

 
I 

На Рухи Зиба роден 4.4.1947 година, избран на 
20.7.2009 година за Јавен обвинител во Основното јав-
но обвинителство Струга му се утврди престанок на 
функцијата јавен обвинител поради исполнување на 
условите за старосна пензија. 

 
II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му  
престанува заклучно со 4.4.2011 година. 

  
СОР бр. 2/11                 Совет на јавните обвинители 

29 април 2011 година          на Република Македонија 
   Скопје                                   Претседател, 
                                             Костадин Кизов, с.р. 

___________ 
1204. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-
донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен  весник РМ“ бр.150/07), објавува  
 

О Г Л А С 
ЗА ИЗБОР НА 

 
I 

1. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-
тво Делчево. 

 
II 

1. Јавен обвинител во Основното јавно обвинител-
ство Тетово. 

2. Јавен обвинител во Основното јавно обвинител-
ство Гевгелија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, уверенијата за државјанст-
во и лекарското уверение (двете да не се постари од 
Шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за 
работен стаж, диплома за завршен Правен факултет и 
потврда за положен правосуден испит во оригинал или 
заверена фотокопија на нотар, и доказ за верифицирана 
изјава за исполнување на условите за вршење на јавна 
функција согласно со член 2, став 2 и член 3, став 2 од 
Законот за определување дополнителен услов за врше-
ње јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 14/08 
од 29.1.2008 година)и Законот за изменување и допол-
нување на Законот за опредеделување дополнителен 
услов за вршење јавна функција („Службен весник на 
РМ“ бр. 64/09 од 22.5.2009 година), издаден од надлеж-
ната Комисија за верификација на факти, согласно на-
ведениот Закон, и да ги достават до Советот на јавните 
обвинители на Република Македонија ул. „Вељко Вла-
ховиќ” бр. 26 кат 4 во рок од 15 дена од објавата на 
овој оглас во „Службен весник на РМ“.   

I. Кандидатите кои ќе се пријават по точка I од ог-
ласот можат да бидат со работен стаж или со завршена 
Академија за судии и јавни обвинители. 

II. Кандидатите за избор на јавни обвинители во  
Основните јавни обвинителства Тетово и Гевгелија од 
точка II од огласот, како посебен услов потребно е да 
имаат завршено Академија за обука на судии и јавни 
обвинители.  

Некомплетните документи нема да бидат разгледу-
вани. 
 
     А.бр.  90-3/11                 Совет на јавните обвинители 
30 март 2011 година             на Република Македонија 

   Скопје                                    Претседател, 
                                             Костадин Кизов, с.р.  

__________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
1205. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008 
и 85/2010 година), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ 
НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

МЕСЕЦ МАРТ 2011 ГОДИНА 
 
Индексот на цените на мало во Република Македонија 

во периодот јануари-март 2011 година, во однос на 
просечните цени на мало во 2010 година, е повисок 3,0%. 

                                        
                             Директор, 

                м-р Благица Новковска, с.р. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


